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YLEISPERUSTELUT 

1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 2019 – 2021 
 

Suomen talous on ollut vuodesta 2017 pitkän taantuman jälkeen uudessa kasvuvaiheessa. Ennusteen 

mukaan Suomen talous kasvaa 3 % vuonna 2018 ja vuonna 2019 1,7 %, minkä jälkeen kasvuvauhti 

hidastuu 1,5 % tuntumaan. Suomen kansantaloutta on vetänyt ylöspäin sekä yksityinen kulutus, vienti 

että investoinnit. Nettovienti pysyy kasvua tukevana koko ennustejakson. Erityisesti metsäteollisuuden 

investoinnit näkyvät positiivisesti viennissä. 

 

Maailmantalouden korkeasuhdanne jatkuu kehittyvissä maissa, vaikka Euroopan alueella kasvun 

hidastumisesta on jo merkkejä.  

 

Vuonna 2019 ansiotason nousu tukee kotitalouksien kulutuskysyntää, joka on perua talven 2018 

palkkaratkaisusta. Yksityistä kulutuskysyntää vahvistaa myös työllisyyden koheneminen.  

 

Kovin investointivauhti hiipuu vuonna 2019. Silti merkittävät tuotannolliset investointihankkeet 

teollisuudessa ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa jatkuvat. 

 

Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet 

hallituksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijäämän supistuminen 

jatkuu lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. 

Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi.  

 

Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Bruttokansantuotteen kasvu ja 

alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina. Väestön ikääntymisestä johtuen 

julkisessa taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli 

kestävyysvaje. Kestävyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevina vuosikymmeninä 

uudelleen nousuun.  

 

Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta työttömien 

määrä pienenee silti hitaasti. Työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin v. 2018. Työllisyystilanteen 

kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset 

yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä.  

 

Vuonna 2019 kuluttajahinnat nousevat kuluvaa vuotta laajemmin eri hyödykeryhmissä, ja inflaatio 

kiihtyy 1,1 %:iin, mikä johtuu palvelujen-, elintarvike- ja energiahintojen noususta. Öljyn hinnan nousu, 

vahvistuva Yhdysvaltain dollari sekä tasoltaan matala, mutta nousevan korkotaso kiihdyttää inflaatiota.  

 

Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalitulojen 

kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä, kun tuotannolliset investoinnit 

lisääntyvät mm. metsäteollisuuteen suunniteltujen suurhankkeiden vuoksi. Työllisyys jatkaa 

kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5 prosenttiin v. 

2019. 

 

1.1 Kuntatalouden näkymät ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset kunnan tuloihin ja 

menoihin 
 

Kuntatalouden näkymät paranivat vuonna 2017, koska kansantaloudessa tapahtui käänne 

parempaan. Vuonna 2018 kuntatalous on kuitenkin heikentynyt ennakoitua enemmän 

toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Suotuisasta 

suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää vuonna 2018 likimain vuoden 2017 

tasolle eli lähes 600 milj. euroa pienemmäksi kuin aiemmin arvioitiin. Kunnallisveron kertymää 
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pienentävät erityisesti vuoden 2018 joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret 

ennakonpalautukset.  

 

Vuonna 2019 kuntatalouden arvioidaan paranevan, ja myös vuosikate vahvistuu hieman kuluvasta 

vuodesta. Kunnat ovat onnistuneet tehostamaan toimintaansa, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutarpeen kasvu kasvattaa kuluja. Kuntien menot ovat alentuneet kilpailukykysopimuksen, 

toimeentulotuen KELA-siirron ja kuntien omien toimenpiteiden myötä.  Verotulojen ennakoidaan 

pienenevän ensi vuonna 0,7 % ja valtionosuuksien 3 %. 

 

Myös investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentaminen, 

pysyvät kuitenkin mittavina. Tilikauden tuloksen ylijäämästä huolimatta tulorahoitus ei riitä kattamaan 

nettoinvestointeja ja kuntatalouden velkaantuminen jatkuu. 

 

Kuntatalous on saavuttamassa hallituksen rahoitusasematavoitteen 0,5% /BKT vuonna 2019. Se vaatii 

toteutuakseen pitkäjänteistä tulojen ja menojen maltillista kehitystä sekä investointitarpeet huomioivaa 

tulorahoitusta.  

 

1.2 Vaikutukset verotukseen  
 

Verotuloennusteessa on huomioitu valtion budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja 

valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteessa on huomioitu syyskuun tilitykset 

sekä Verohallinnon 1.10.2018 julkaisemat ennakkotiedot verovuoden 2017 verotuksesta. Kuluvan 

vuoden kunnallisverokertymä tulee laskemaan aiemmasta ennusteesta. Syy löytyy verovuoden 2018 

jako-osuus oikaisussa joka valtiovarainministeriön viimeisimmän arvion mukaan olisi noin -240 

miljoonaa kuntaryhmän osalta. Tätä arviota on käytetty lokakuun veroennusteissa. Lopullinen oikaisu 

tiedetään varmuudella verotuksen valmistumisen jälkeen joulukuussa.    

 

Kunnallisveron kova kasvuvauhti vuonna 2019 aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. 

Pääasiassa kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018. Kunnallisveron laskun suurin tekijä on 

luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset, jotka tänä vuonna vähennetään 

joulukuun tilitysten yhteydessä. Jäännösverot selittävät osan kasvusta ensi vuonna, sillä verovuoden 

2018 jäännösverot tilitetään kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin 

kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta 

osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.  

 

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua 

varauksellisesti. Uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa ja vähennysten 

kasvu on tästä johtuen erittäin maltillista.    

 

Myös yhteisöveroennuste laskee kuluvana vuonna. Syy löytyy pääosin viime vuoden 

yksittäistapauksesta. Viime vuonna yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 

2016 liittyvä täydennysmaksu, joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. 

Tämän johdosta yhteisöveron -1,5 % pudotus ei näytä oikeaa kuvaa yhteisöveron kehityksestä. 

 

Ensi vuodelle yhteisöverokertymään odotetaan reilun +10 % kasvua, joka pääosin selittyy 

toimintaylijäämän ennusteesta. On syytä huomioida, että yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa 

toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin voimakkaiden suhdannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän 

antama kuva yritysten tuloksista saattaa poiketa huomattavasti todellisuudesta. Ennusteen 

laadinnassa toimintaylijäämä tarjoaa kuitenkin luontevan lähtökohdan tarkasteltaessa 

yhteisöverokertymän kehitystä suhteessa koko talouden aktiviteettia kuvaavaan kasvuennusteeseen. 

Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen 0,4 %-yksiköllä vuonna 2019 nostaa omalta 

osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne. 
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Kiinteistöverossa ollaan vuoden 2018 osalta käytetty kiinteistöverotuksen lopullisia tietoja, jotka 

julkaistiin Verohallinnon tilastopalvelussa 28.8. Koko maan tasolla kiinteistöveron lopulliset tiedot olivat 

noin 15 miljoonaa alhaisemmat verrattuna ennakkotietoihin. Valtiovarainministeriö valmistelee 

parhaillaan kiinteistöveron kokonaisuudistusta.  Kyseessä on pitkään valmistellun laajan 

kokonaisuudistuksen 1. vaihe, jossa uudistetaan ensin kiinteistöjen arvostamismenetelmä. Tämä 

nostaisi kauttaaltaan kiinteistöjen verotusarvoja. Vuoden 2019 syksyllä on tarkoitus antaa toinen 

esitys, joka alentaisi kiinteistöveroprosentteja. Samalla olisi perusteltua asettaa maapohjalle erillinen 

veroprosentti. Tämä esitys jäisi seuraavan hallituksen annettavaksi. Tavoitteena on, että uusia 

arvostamisperusteita sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa 

kiinteistöverotuksessa. 

 

1.3 Valtionosuudet  
 

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen varataan noin 8 491 milj. euroa, joka on 86 milj. euroa 

vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää valtion ja 

kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Kustannustenjaon tarkistus vähentää 

valtionosuutta 213,4 milj. euroa. Valtionosuutta vähentävät lisäksi muun muassa hallitusohjelman 

liitteen 6 mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä: erikoissairaanhoidon alueellinen 

keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava 

säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Nämä kuntien 

tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta noin 32,8 milj. euroa verrattuna vuoden 

2018 talousarvioon. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuudenvähennys kasvaa 29,5 milj. 

eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien 

digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen 

valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019. Kuntien valtionosuuden harkinnanvarainen 

valtionosuus on palaamassa ja sen korottamiseen on tarkoitus käyttää 10 milj. euroa.  

 

Julkisen talouden suunnitelman 2019—2022 mukaan kustannustenjaon tarkistuksesta johtuva 

kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen ylimääräinen leikkaus koskien vuotta 2016 

kompensoidaan kunnille vuonna 2020. Samassa yhteydessä kompensoidaan myös vuosien 2017—

2019 ylimääräinen lomarahaleikkaus. Yhteensä kompensaatio on siten 237 milj. euroa. Valtionosuutta 

lisäävät suhteessa vuoden 2018 talousarvioon muun muassa kuntien verotulomenetysten 

kompensaatio 224 milj. eurolla, asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 25,2 milj. eurolla sekä 15 

milj. euron lisäys lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun ja 1 milj. euron lisäys vanhusten 

kotihoitoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.   

 

Opetus -ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla lukiolain uudistamisesta aiheutuviin kustannuksiin 

osoitetaan 0,4 milj. euroa. Lisäksi uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun 

kehittämiseen ehdotetaan 10 milj. euroa. Valtionosuus uudistuksen kustannuksista on 100 prosenttia. 

Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa 

vuonna 2019. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä 

haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta 

varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen kohdistetaan 5 milj. euroa vuonna 2019. 

 

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toimintaan ehdotetaan 2,8 milj. euroa vuonna 2019. 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan. Sitä tuetaan edelleen 15 

milj. eurolla vuonna 2019. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvistamiseen ehdotetaan 5 milj. 

euroa vuonna 2019. 

 

Hallitusohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta 

vuodelle 2019. 

 

Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).  
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Palkkaratkaisu ja palkan sivukulut vuonna 2019  

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on voimassa 1.2.2018-31.3.2020. Vuoden 2019 

tammikuussa jaetaan järjestelyerä, joka vaihtelee sopimusaloittain. KVTES:ssa ja järjestelyerä on 1,2 

prosenttia sopimusalan palkkasummasta, opetusalan virkaehtosopimuksessa ja teknisten 

sopimuksessa 0,9 prosenttia palkkasummasta. Tammikuussa jaetaan myös tuloksellisuuteen 

perustuva kertaerä (9,2%). Huhtikuun alussa on KVTES:n ja TS:n osalta 1%: yleiskorotus sekä 

henkilökohtaisten ja erillislisien 1 %:n korotus. OVTES:n osalta yleiskorotus on 0,99 %. 
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Henkilösivukulut: 

 

Sotu-maksut, työttömyys-, tapaturmavakuutus –ym sivukulut 4,66 % 

(Sotu 0,77%, TTM 2,05 %, työk. 0,97 %, tapaturma 0,80 %, ryhmäh. 0,07 % = 4,66 %) 

Palkkaperusteinen eläkemeno (KuEL) 17,01 % 

VaEL-eläkemaksuprosentti/opettajat 16,43 % 

Palkkaperusteinen henkilösivukulu yhteensä (Kuel) 21,67 % 

Palkkaperusteinen henkilösivukulu yhteensä (Vael) 21,09 % 

 

Eläkevakuutusmaksujen käsittely muuttuu vuonna 2019. Palkkaperusteisia työeläkemaksuja ei enää 

tilitetä, vaan Keva laskuttaa ne tulorekisteriin ilmoitettujen palkanmaksutietojen perusteella 

kuukausittain. Lisäksi palkkaperusteinen eläkemaksu muuttuu siten, että se sisältää sekä työnantajan 

että työntekijän eläkemaksun ja lisäksi työkyvyttömyyseläkemaksun.   

 

Varhe-maksu lakkautetaan. Vuonna 2019 kuitenkin täsmäytetään lopullinen varhe-maksu vuodelta 

2018 kuten tähänkin asti. Eläkemenoperusteiseen maksuun ei ole tulossa muutoksia vuonna 2019. 

 

Maahanmuuttajien kotoutumiseen kohdistuvat avustukset 

 

Kotouttamisen vaikuttavuusinvestointiin pohjautuvan hankkeen (SIB) kuntavaikutukset tarkentuvat 

vuosina 2021–2024, kun verrataan hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien maksamia veroja 

ja saamaa työttömyysturvaa kontrolliryhmän vastaaviin tietoihin. Vuonna 2019 kuntakorvausten piirissä 

arvioidaan olevan 20 370 henkilöä, mikä on lähes saman verran kuin vuoden 2018 arvio (20 830 

henkilöä). Kunnille maksetaan laskennallista korvausta oleskeluluvan saaneista henkilöistä kolmen 

vuoden ajan 6 845 euroa/vuosi 38 0-6-vuotiaista ja 2 300 euroa/vuosi 7 vuotta täyttäneistä. 

Kiintiöpakolaisten osalta korvausta maksetaan neljän vuoden ajalta. Vuonna 2019 kunnille 

maksettavan laskennallisen korvauksen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 65,4 milj. euroa.  

 

Vuonna 2016 ilman huoltajaa maassa olevien lasten määrä yli kymmenkertaistui vuodesta 2015. Ilman 

huoltajaa maassa olevien lasten hoivan ja huolenpidon järjestämiseksi perustettujen perheryhmäkotien 

ja muiden asuinyksiköiden määrä on vielä vuonna 2019 aiempaa tasoa korkeampi. Kunnille korvattiin 

alaikäisten huollon kustannuksia vuonna 2015 yhteensä 18,3 milj. euroa, kun vuonna 2017 korvattiin 

71,4 milj. euroa. Vuonna 2019 kuntien alaikäisten huollon kustannusten arvioidaan olevan noin 63,9 

milj. euroa. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä myös kotoutumislakia uu-

distetaan. Kunnille jää edelleen tärkeä rooli kotoutumisen edistämisessä. Kunnille maksetaan 

kotoutumislain uudistuksen jälkeenkin korvauksia kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden 

vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä. 
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1.4 Väestö  

 
Hartolan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1990 lähtien noin 1400 hengellä. Vuoden 2017 lopussa 

asukkaita oli 2882 henkeä.  

 

 
 

Väkiluvun vähenemiseen on vaikuttanut yhteiskunnan ja työn muuttuminen, muuttoliike, 

kaupungistuminen ja väestön ikärakenne. Kunnan vahva työpaikkaomavaraisuus ei ole korreloinut 

Hartolassa asumisen kanssa.  

 

Hartolassa syntyy vuosittain enimmillään 20 lasta. Kunta on ollut viimevuosina myös lievästi 

muuttotappiollinen. Väestön vähenemisen tärkein osatekijä onkin, että kuolleisuus on selvästi 

syntyvyyttä suurempaa. Vain muuttovoitto voi hidastaa väkiluvun laskua. Vuosina 2017-2018 Hartolan 

väkiluvun väheneminen hidastui tilapäisesti, koska kunnassa asuvat alaikäiset turvapaikanhakijat ovat 

saaneet tilapäisen oleskeluluvan. 

 

Vuonna 2017 noin yli kolmasosa kunnan väestöstä oli eläkkeensaajia ja heidän suhteellinen osuus 

kunnan väestöstä kasvaa edelleen vuoteen 2030 saakka. Aktiivi-ikäisen aikuisväestön (25-64 vuotiaat) 

määrä on vähentynyt ja vähenee edelleen yli 300 hengellä vuoteen 2025 mennessä. Lasten ja 

opiskelijoiden (0-24 -vuotiaat) määrä vähenee edelleen vuoteen 2025 saakka. 

 

 

 
 

4316 4270
4208

4129

3974
3894

3818
3740

3671
3572

3388
3292

3098
2982

2882

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Väkiluku 1989-2017

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0-4

10 - 14

20 - 24

30 - 34

40 - 44

50 - 54

60 - 64

70 - 74

80 - 84

90 -94

IKÄ Ikärakenne 2017 Hartola

Naiset Miehet



         HARTOLAN KUNTA                    talousarvio 2019 
                          Hartolassa on hyvä elää! 
 

 

10 

 

Väestönkehityksen suuntaan yritetään vaikuttaa kannustepaketilla, joka tukee paikkakunnalle 

muuttavia taloudellisesti. Lisäksi on päätetty, että jokaisesta vuoden 2018 alusta syntyneestä vauvasta 

annetaan tuhannen euron perhekohtainen avustus. Avustukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun. 

 

1.5 Työllisyys ja elinkeinot  

 
Hämeen ELYkeskuksen kuntien alueella oli elokuun lopussa 17 947 työtöntä työnhakijaa. Se on  

2 501 vähemmän (12,2 %) kuin vuosi sitten. Työttömyysaste on ollut keskimäärin 10,3 % koko Päijät-

Hämeen alueella elokuun 2018 aikana. Elokuun lopussa Hartolassa työttömänä oli 9,9 % työvoimasta. 

Alle 25 -vuotiaiden osuus työttömästä työvoimasta Hartolassa oli elokuussa 2018 9,3 %. Yli vuoden 

työttömänä olleita oli syyskuussa 38 henkeä.  

 

Työmarkkinoilla tapahtui piristymistä myös Hartolan yrityskentässä, sillä avoimien työpaikkojen määrä 

on lisääntynyt vuoden 2018 aikana. Pienten kuntien työkkäri -hanke etsii yrityksistä myös 

piilotyöpaikkoja vuosina 2017-2019. Nuorten työttömyyden ja siihen liittyvien syrjäytymisuhkien 

lisääntyminen on tunnistettu ja sen ratkaisemiseksi on toimittu entistä aktiivisemmin mm. etsivän 

nuorisotyön ja nuorten työpajan resurssein.  

 

Hartolassa kunnan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2016 109,0 %, mikä on Lahden kaupungin 

jälkeen maakunnan toiseksi korkein. Työpaikkoja kunnassa on tilastoitu vuonna 2016 yhteensä noin 

1106 kpl.  Työllistä työvoimaa Hartolassa oli 1015 henkeä. 

 

 
Otsikot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Väkiluku (31.12.) 3355 3292 3205 3098 3071 2982 2924 

Alueella työssäkäyvät / 

Työpaikkojen määrä 
1294 1309 1219 1152 1106 1133 1106 

Työlliset yhteensä 1234 1206 1152 1107 1052 1014 1015 

Työpaikkaomavaraisuusaste (%) 104,9  108,5  105,8  104,1  105,1  111,7  109,0  

                

Hartolassa asuvista muualle 

pendelöivät 
335 309 302 306 283 271 310 

Muualla asuvista Hartolaan 

pendelöivät 
395 412 369 351 337 390 401 

Hartolassa asuvat ja 

työssäkäyvät 
899 897 850 801 769 743 705 

Muualla asuvista Hartolaan 

pendelöivien osuus Hartolassa 

työssäkäyvistä (%) 

30,5  31,5  30,3  30,5  30,5  34,4  36,3 

Hartolasta muualle pendelöivien 

osuus (%) työllisistä 
27,1  25,6  26,2  27,6  26,9  26,7  30,5  

Hartolassa asuvien ja 

työssäkäyvien osuus (%) 

työllisistä 

72,9  74,4  73,8  72,4  73,1  73,3  69,5  
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2. STRATEGIA  

2.1 Hartolan kunnan strategia 
 

Toimintaympäristön muutos ja erityisesti maakunta- ja sote uudistus haastavat toteutuessaan 

nykymuotoisen kuntaorganisaation johtamis- ja toimintatavan sekä kuntaan jäävien tehtävien 

(koulutus, kaavoitus, kehittäminen) suorituskyvyn (= henkilöstön pysyvyys, osaamisen turvaaminen ja 

saatavuus). 

 

Hartolan kunnan strategia on jaettu kolmeen eri tahtotilaan, joita kaikkia ohjaavat samat arvot; 

avoimuus, hyvinvointi, pitkäjänteisyys, aktiivisuus sekä terveys ja turvallisuus.  

 

Tahtotila 1. Hartola säilyy itsenäisenä kuntana ja tuottaa nykyaikaisia palveluja asukkaille, joita ovat 

kaikki kunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. 

 

Kunnan itsenäisyyttä vaalitaan panostamalla kunnan toiminnan suunnitteluun, talouden tasapainoon, 

hallintaan ja ennakointiin. Välineenä oikea palvelujen ja toiminnan mitoitus ja nykyaikaiset 

toimintatavat: 

- Palvelujen tuotannossa asukkaille (tarjonta, toteutus, välineet) 

- Toimivat palautejärjestelmät, jotta ongelmiin reagoidaan oikean aikaisesti 

- Tytäryhtiöiden hallinto ja omistajaohjaus toimii 

- Kunnalla on työntekijöitä sitouttava henkilöstöpolitiikka (kannustavuus, osaaminen, 

henkilöstömitoitus) 

- Asiakaslähtöisuus (kunnassa tunnistetaan ulkoinen ja sisäinen asiakkuus) 

- Aito mahdollisuus vapaa-ajan asukkaille toimia aktiivisesti kunnassa ja kehittää kuntaa 

Toimimme tiiviisti ja avoimesti kunnan sisällä menestyäksemme paremmin sekä rakennamme toimivia 

yhteistyösuhteita ulkoisten kumppaneiden (yritysten ja kuntien) kanssa. 

 

Tahtotila 2. Hartolalaisten hyvinvointi ja terveys paranee tuntuvasti ja asukkaat osallistetaan 

kehittämiseen ja hyvinvointityöhön. 

 

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perustyökaluina ovat: 

- hyvinvointikertomus ja valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmatiedot  

- päätöksenteon ennakkovaikutusten arvioinnin hyödyntäminen ja kyselyt 

- maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö  

- ammatti-ihmiset kuten hyvinvointikoordinaattori ja liikuntaneuvoja 

Kunta ottaa vastuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan panostaen 

viestintään sekä huomioimalla turvallisuuden, viihtyisyyden sekä saavutettavuuden. Kunta vastaa 

verkostoyhteistyöstä ja luo edellytyksen järjestöjen aktiiviselle hyvinvointityölle. Kunta luo myös 

asukkaille uusia avoimia vaikutusmahdollisuuksia sekä hyödyntää saatua palautetta ja vastaa siihen 

nopeasti. 

 

Tahtotila 3. Hartolassa on tarjolla työtä, korkealaatuista asumista ja menestymisen mahdollisuuksia 

ihmisille ja yrityksille. 

 

Hartolan kunta on vahva elinkeinopoliittinen toimija kiinteistöyhtiöidensä kautta; liiketilojen 

vuokrausaste on korkea, yli 90 prosenttia. Hartola on myös ykkönen pienten kuntien 

työpaikkakeskittymänä Päijät-Hämeessä, meillä työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia eli 

työpaikkoja on yhteensä noin 1100. 
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Hartola on mukana maakunnan elinkeinoyhtiöissä ja voi itse hallinnoida kuntien välisiä elinkeino- ja 

työllisyyshankkeita. Myös hyvät liikenneyhteydet ja liittymät valtatielle ovat tärkeä osa Hartolan 

menestystä. 

 

Parempaa asumista ja menestymistä työelämässä autetaan seuraavilla toimenpiteillä: 

- Kunta panostaa työllisyydenhoitoon ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten aktivointiin 

- Kuntamarkkinointia suunnataan vahvasti asukashankintaan, yritysten työvoimatarpeen 

turvaamiseen ja tasapainoisemman väestökehityksen saavuttamiseen 

- 4-tien varren työpaikkakeskittymään sijoittuva liikekeskushanke toteutetaan yhteistyössä 

investorin/rakennuttajan kanssa 

- Keskustasta muodostetaan puistomainen ja viihtyisä palvelukorttelialue, jonka ytimessä on 

asuintalot 

- Keskustaan/ sen tuntumaan rakennetaan korkealaatuisia asuntoja, esimerkiksi 

puukerrostaloja (1-2 kpl), jotka korvaavat käytöstä poistuvaa kunnan omistamaa 

rakennuskantaa 

 

Kunnan tavoitteellinen toimialuejako valtuustokauden lopussa 2021: 
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3. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021 
 
Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän 

vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuonna taseeseen ei arvioida kertyvän 

ylijäämää. Edellisten tilikausien ylijäämää 963.420,50 euroa.  

 

Kuntalakiin on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. 

Toimenpideohjelma kohdistuu taseessa jo kertyneen alijäämän kattamiseen. Toimenpideohjelman 

laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos 

kunnalla on kertynyttä alijäämää. 

 

Hartolan kunta on ollut kriisikuntamenettelyssä vuonna 2008, jossa laaditussa arviointiryhmän 

kertomuksessa oletettiin kertyneiden 3,2 milj. euron alijäämien kattamisen onnistuvan vain 

omaisuuden myynnistä saatavilla myyntivoitoilla ja veronkorotuksilla. Talouden vuosivaihtelut ovat 

olleet Hartolassa hyvin voimakkaita. Niihin on vaikuttanut eniten sosiaali- ja terveydenhuollon 

vuosikustannusten vaihtelu ja verotulojen sekä valtionosuuksien muutokset. 

 

Alijäämät pystyttiin kattamaan lähes kokonaan vuosina 2010-2011 hyvän verotulokehityksen ja 

maltillisten sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen vuoksi. Vuosina 2012-2013 tilikauden tulos oli 

kuitenkin alijäämäinen, johtuen sote -menojen kasvusta. Tilanne korjaantui vuosina 2014-2015, jolloin 

alijäämät vihdoin katettiin. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä korjattiin myös Hartola konsernia koskenut 

poisto-oikaisukirjaus, joka antoi aiemmin virheellisesti alijäämäisen kuvan kuntakonsernin tilasta. 

 

Vuoden 2017 tilikauden tulos oli positiivinen, eikä uutta alijäämää kertynyt taseeseen. Tilinpäätöksen 

yhteydessä tehtiin itä-Hartolan vesiosuuskunnan konkurssin aiheuttama takausvastuun lopullinen 

alaskirjaus. Vuoden 2018 tilinpäätösennuste on lievästi negatiivinen. Hyvinvointikuntayhtymän arvio 

Hartolan vuoden 2018 kokonaiskustannuksista ylittää talousarvion vain vähän. Vuoden 2019 

talousarvio on laadittu 0,505 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennakkotiedot valtionosuuksista ja verotuloista 

ovat pääosin myönteisiä. Talouden tasapaino näyttää palautuvan vuosina 2020-2021.  

 

Suunnittelukaudella 2019-2021 on realistista pyrkiä siihen, että uutta alijäämää ei kerry taseeseen. 

Vuosi 2018 on muodostanut tästä näkökulmasta kaikkein haasteellisimman, koska tilinpäätös näyttää 

jäävän alijäämäiseksi. Vuoden 2018 talousarvion alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien 

ylijäämällä. Vuosien 2020-2021 osalta mahdollinen alijäämä voidaan kattaa edellisien kausien 

ylijäämällä. 

 

On tärkeää, että toiminnan volyymiä ei tarpeettomasti kasvateta ja henkilöstömenoja vähennetään 

luontaisen poistuman ja paikallisen sopimisen kautta ilman YT neuvotteluja. Tarve suhteuttaa 

henkilöstön määrä kunnan väkilukuun on ilmeinen, koska laskeva väestönkehitys vaikuttaa 

rahoitustuloihin ja palvelutarpeisiin. 

 

Kriisikuntamenettelyn aikana suunniteltua Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä ei missään 

vaiheessa ole toteutettu. Kunnan on kuitenkin syytä seurata valppaana, miten näiden osakkeiden arvo 

kehittyy muuttuvilla sähkömarkkinoilla. Kunnan on haettava tuloja myymällä vuosittain vapaa-ajan 

tontteja, ja panostettava Tippavaaran tonttien markkinointiin. Myös sote -kiinteistöt ovat tulevina 

vuosina myynnin kohteena. 
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4. HARTOLAN KUNNAN TALOUS 

4.1 Verotulot 

 
Vuonna 2018 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,87 % ja efektiivinen veroaste 14,75 %. 

Hartolassa vuonna 2018 ansiotuloista laskettu efektiivinen veroprosentti on 13,27 % ja vuonna 2019 

13,28 %. Kunnan ns. efektiivisellä veroprosentilla tarkoitetaan maksettavan veron suhdetta 

ansiotuloihin.  

 

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton vuoden 2018 syyskuun veroennustekehikon sisältämillä laskelmilla 

korjattuna vuoden 2017 kunnallisverotuksen lopullisilla tiedoilla. Kunnallisvero on laskettu voimassa 

olevalla veroperusteella ja kiinteistöverot on arvioitu vuoden 2017 maksuunpanon mukaisina. Vuoden 

2019 kokonaisverotuloiksi arvioidaan talousarviossa 10,159 milj. euroa, jolloin tuloverojen kertymä 

kasvaa 3,8 % ja yhteisöverokertymä kasvaa 12,1 %. Kaiken kaikkiaan kunnalle tilitettävät verotulot 

kasvavat noin 4,3 % vuoden 2018 tasosta.  

 

Vuodelle 2019 ennustettu kuntien kunnallisveron vahva kertymäkasvu aiheutuu monien tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta. Pääasiassa kasvu johtuu parantuneesta työllisyydestä, mutta osittain se johtuu 

myös heikosta vertailuvuodesta 2018. Kuluvan vuoden verotulokertymää leikkasivat luonnollisten 

henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset, jotka vähennetään joulukuun tilitysten 

yhteydessä. Vaikka verotulot kasvavat, olisi kasvu vielä suurempaa, jos väestön väheneminen taittuisi. 

Väkiluvun pieneneminen johtaa alempiin ansiotulokertymiin.  

 

Kunnan veroprosentit vuodelle 2019 on vahvistettu seuraavasti: 

Kunnan tulovero                                                                          21,50 % 

Yleinen kiinteistöveroprosentti                                                             1,00 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti                              0,50 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti                                    1,10 

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti                  0,20 

Voimalaitosten veroprosentti                                                       3,00 

 

Verotulot (1000 eur.)            

TILIVUOSI 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 

Verolaji            

Kunnallisvero 7 157 7 275 7 209 7 483 7 602 7 888 

Muutos % -5,8 1,7 -0,9 3,8 1,6 3,8 

Yhteisövero 1 232 1 391 1 224 1 372 1 406 1 453 

Muutos % -4,1 12,9 -12,0 12,1 2,5 3,3 

Kiinteistövero 1 352 1 322 1 304 1 304 1 304 1 304 

Muutos % 1,0 -2,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 9 741 9 988 9 737 10 159 10 312 10 645 

Muutos % -4,7 2,5 -2,5 4,3 1,5 3,2 

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 119,8 120,5 121,6 123,0 124,6 126,4 

Kuluttajahintaindeksin muutos 0,3 0,6 0,9 1,2 1,3 1,4 

Peruspalvelujen hintaindeksi 130,1 128,9 130,0 132,1 134,7 136,5 

Peruspalv. hintaindeksin muutos 0,6 -0,9 0,9 1,6 2,0 1,3 

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu 
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Verotuloennusteessa on huomioitu kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat 

Verohallinnon julkaisemat tilastot, budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja arviot 

kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin. 
 

 
 

4.2 Käyttötalouden valtionosuudet  

 
Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018). 

 
Peruspalvelujen valtionosuus 6 750 000 euroa 

 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa 

valtakunnallisesti. Yhden kunnan valtionosuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta perusteesta / 

kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) kaikissa 

kunnissa. 

 

Peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin 

kustannuksiin ja sairastavuuteen. Ikäryhmitys pohjautuu nykyisiin ikäluokituksiin. Sairastavuuden 

painoa korotetaan ja ikäryhmien painoa vähennetään. Sairastavuuskertoimen osatekijöitä ovat 

terveyden-, vanhusten-, ja sosiaalihuolto.  

 

Muina laskennallisten kustannusten määräytymisperusteina on työttömyyskerroin, 

vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustaustakerroin. 

Kriteerien toinen osa muodostuu lisäosista. 

 

Lisäksi kunnille myönnettävässä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon 

seuraavat tekijät: 

 

• lisäosat; syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisten kotiseutualueen kunta 

• valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 

• järjestelmämuutoksen tasaus 

• verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. 
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Edellä mainitut tekijät vaikuttavat sellaisenaan kunnan valtionosuuden määrään eli niistä ei vähennetä 

kunnan omarahoitusosuutta, kuten laskennallisista kustannuksista. 

 

Kotikuntakorvaukset netto – 63 665 euroa 

Kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Esi- ja perusopetuksen 

järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa 

oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Opetuksen järjestäjä voi 

tällöin olla toinen kunta, valtio, yliopiston harjoittelukoulu, yksityinen tai kuntayhtymä. 

Kotikuntakorvausten maksatus hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä.  

Vuoden 2019 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin 

oppilasmäärätietoihin 31.12.2017 tilanteesta. Kotikuntakorvausmenoja ja -tuloja ei kuitenkaan kirjata 

valtionosuuksiin, vaan ne kirjataan käyttötalouteen perusopetuksen asiakaspalvelujen ostoihin ja 

myyntituloihin.  

 

Valtionosuuden kunta saa kaikkien väestötietojärjestelmään merkittyjen kuntalaisten perusteella. 

Tähän ei vaikuta se, suorittavatko 6–15-vuotiaat kuntalaiset oppivelvollisuuttaan oman kunnan vai 

jonkun toisen opetuksen järjestäjän esi- ja perusopetuksessa. Kotikuntakorvauksen kunnittaisesta 

perusosasta säädetään vuosittain asetuksella. Kotikuntakorvauksen perusosa on 6 600,17 euroa. 

 

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvät arviot seuraavista valtionosuuksista  
 

Valtionosuuksien kehitys vuosina 2014-2018 ja valtionosuuden ennakkotieto 2019-2021 

         

Toimiala (1000 eur.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Verotulon tasaus 2399 2656 2626 2591 2403 2333 2413 2423 

Peruspalvelujen 

valtionosuus 
7223 6763 7035 6785 6828 6750 6715 6704 

Valtionosuusjärjestelmän 

muutos 
-49 -49 0 0 0 0 0 0 

Muut opetus- ja kulttuurit. 

valtionosuudet 
-787 -595 -605 -223 -230 -344 -344 -344 

Yhteensä 8923 8 788 8936 9153 9001 8740 8784 8784 

Harkinnanvarainen  

vos:n korotus 
355          

Yhteensä 9397 8 788 8936 9153 9001 8740 8784 8784 

 
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2  329 857 euroa 

 

Kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. 

Lainsäädännöllisesti tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. 

 

Vuoden 2018 valtionosuudet tasataan verovuoden 2017 verotustietojen perusteella. Kun verotus 

valmistuu, saadaan vuosittain lopulliset tasauksen tiedot. 

  

Kunta on oikeutettu valtionosuuden tasauslisään, jos sen laskennallinen verotulo asukasta kohden on 

tasausrajaa pienempi. Tasausraja on 91,86 %. 

 

Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen laskennallisuudesta johtuen tasausta laskettaessa 

ei käytetä kunnan omaa veroprosenttia, vaan koko maan keskimääräistä veroprosenttia. Tästä johtuen 

yksittäisen kunnan tekemillä veroprosenttimuutoksilla ei ole vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai 

kunnan maksaman tasausvähennyksen määrään. 
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Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -343 640 euroa 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitus on talousarviossa negatiivinen, koska Hartolan 

kunnan itsensä järjestämiin opetus- ja sivistystoimen palveluihin kohdistuva peruspalvelujen valtion 

osuus on pienempi kuin kunnan osuus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen rahoittamiseen. 

 

Kunnan valtionosuusperusteina on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset hinnat vuonna 

2018: 

Kotikuntakorvauksen perusosa on 6.499,89 euroa 

Perusopetus, muut vammaisoppilaat 19.304,44 euroa 

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen yksikköhinta on 16.184,53 euroa 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus on 26,00 euroa 

4.3 Kunnan rahoitustarpeet ja lainanotto  

 
Talousarvion rahoitusosaan sisältyvässä rahoituslaskelmassa esitetään tarkemmin pitkäaikaiseen 

rahoitukseen liittyvät menot ja tulot, kuten antolainat ja niiden lyhennykset, kunnan lainanotto ja 

lainojen lyhennykset. 

 

Kunnan rahoitustarve muodostuu investointimenoista ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä. Lainojen 

lyhennykset laskevat 1,4 milj. eurosta 1,0 milj. euroon vuoteen 2021 mennessä. Pitkäaikaiset lainat 

asettuvat suunnittelukaudella 9.000.000 euron tuntumaan.  Vuoden 2019 aikana saadaan maksettua 

loppuun laina, jonka vuosilyhennys on ollut 300.000 euroa.  

 

Tulevina vuosina suurimmat investointikohteet ovat yhtenäiskoulun korjaus, vedenpuhdistamon 

saneeraus ja kunnan infrastruktuurin ylläpidon hankkeet. Nämä investoinnit on tarkoitus rahoittaa 

lainanotolla. 

 

  TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Lainat 1.1. 11 802 729 10 974 212 10 924 212 11 070 824 10 942 436 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 667 134 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 

Pikäaikaisten lainojen vähennys -1 495 651 -1 550 000 -1 353 388 -1 128 388 -1 054 172 

Lainat 31.12. 10 974 212 10 924 212 11 070 824 10 942 436 10 888 264 

Lainakannan muutos -828 517 -50 000 146 612 -128 388 -54 172 

Kuntatodistukset 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 

Lainat euroa /asukas 4 155 4 612 4 668 4 343 4 323 

Asukasmäärä 2 882 2 802 2 800 2 750 2 750 

 
Mikäli Kotisalo –kiinteistön kauppa toteutuu, vähenee pitkäaikainen laina n. 3,8 miljoonaa eurolla 

vuonna 2019 ja pitkäaikaiset lainat ovat tämän jälkeen noin 6 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat 2 milj 

euroa. 

4.4 Hallinto, henkilöstö ja organisaatio  

 
Hartolan kunnassa oli vakinaista henkilöstöä vuoden 2018 lokakuussa 79 henkilöä ja määräaikaisia 

25 henkeä ja koko henkilöstömäärä on edelliseen vuoteen laskenut 5:llä. Tiukentuneen taloudellisen 

tilanteen vuoksi vakituisen henkilöstön palkkaamista on arvioitu kriittisesti. 

 

Vuosina 2019-2021 eläkeiän saavuttaa 18 henkilöä (tekniseltä 10, sivistyksestä 7 ja hallinnosta 1).  

Osa-aikaeläkkeellä vuonna 2019 on 3 henkilöä (tekninen 1, päivähoito 1, yleisopetuksesta 1). 

Osa-aikaisia vuonna 2019 on 13 henkilöä (tekninen 2, kirjasto 1, yleisopetus 10). 
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Vuoteen 2028 mennessä kunnan henkilöstöstä eläköityy 40 %. 

 

 
 
Maakunta- ja sote- uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Tällöin sosiaali- ja 

terveyspalvelujen, pelastustoimen ja kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille. Hartolan 

kohdalla muutos ei henkilöstön osalta näy niin suurena, koska palveluiden tuottajana on vuodesta 

2007 ollut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.  

 

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien neuvottelussa sovittiin kilpailukykysopimuksesta, jonka  

mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 lomarahoja 

leikataan edelleen 30 prosentilla. Tällä leikkauksella rahoitetaan kilpailukykysopimuksen mukaisesti 

työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamista vuodesta 2017 alkaen. Tämä sopimus koskee myös 

lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa. 

 

Työterveyshuollon palvelut on hankittu Työterveys Wellamolta, jonka vastaanotto toimii kunnan 

virastolla. Työnantaja tukee henkilöstön työhyvinvointia liikunta- ja kulttuuriseteleillä, yhteisillä 

tapahtumilla ja lounasseteleillä. 

 

4.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  

 
Kuntalain säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, 

riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Riskienhallinnan 

tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kunnan ja kuntakonsernin toimintaan ja 

talouteen liittyvät riskit. Niistä annettavan toimintakertomusraportoinnin tulee perustua 

todennettavissa olevaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden 

arviointiin. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen 

 

Kuntalain 14 § mukaan valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 

Kunnanhallituksen vastuulla on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen sekä 

tuloksellisuuden seuranta ja arviointi. Järjestämisen tulee perustua systemaattiseen ja dokumentoituun 

toimintatapaan. Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tulee varmentaa riskien 

hallintaa ja tavoitteiden saavuttamista osana johtamista, toiminnan ja talouden suunnittelua, 

päätöksentekoa sekä taloudenhoidon menettelyitä. Tilintarkastajan on tarkastettava, että onko kunnan 
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ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty 

asianmukaisesti.  

Riskienhallinta on sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation 

tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. 

 

Riskienhallintaprosessi kattaa:  

 

• toimintaympäristön analysoinnin 

• sisältää riskien ja mahdollisuuksien kokonaisvaltaisen tunnistamisen ja kuvaamisen 

• sisältää riskien ja mahdollisuuksien toteutumisen todennäköisyyden ja seurauksien 

analysoinnin 

• riskien hallinnan ja mahdollisuuksien hyödyntämisen menettelyiden määrittelyn ja 

toimenpiteiden valvonnan 

• merkittävien riskien ja niiden hallinnan dokumentoinnin ja tuloksellisuuden raportointi 

tilivelvollisille toimielimille  

• sisältää riskien hallinnan järjestelmän ja prosessien toimivuuden seurannan ja arvioinnin 

sekä raportoinnin toimintakertomuksessa 

 

 

4.6 Tuloslaskelma 2017–2019  

 
Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin eli 

käyttömenoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin poistoihin. 

Tuloslaskelmassa summataan talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja –menot. Yhdistely 

tehdään tuloslaskelmakaavan tilien tarkkuudella. Tuloslaskelman välituloksina esitetään mm. 

seuraavat tiedot: 

 

Toimintakate on toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli käyttötalouden nettomenot.  

Vuosikate ilmoittaa paljonko talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden 

pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Jotta terveen talouden kriteerit toteutuisivat, tulisi 

vuosikatteen pitkällä aikavälillä olla samaa suuruusluokkaa kuin nettoinvestoinnit. Koska investointien 

rahoittamiseen on perusteltua käyttää lainaa, tulisi vuosikatteen kuitenkin kattaa vähintään 

pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Vuosikatteen riittävyyttä voidaan verrata investointien lisäksi myös 

käyttöomaisuuden poistoihin. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden kulumista mittaavat 

poistot. 

 

Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen vuosikate on 

positiivinen 237 588 euroa, mutta se ei kata käyttöomaisuuden poistoja. Suunnitelman mukaiset 

poistot on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden sekä valtuuston hyväksymän 

poistosuunnitelman mukaan ja ne ovat 738 161 euroa. 

 

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan satunnaisiksi tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset tulot ja 

menot, jotka perustuvat kunnan tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin 

tapahtumiin. Ne ovat perusteltua esittää omana ryhmänään vuosikatteen jälkeen, mikäli niiden määrä 

vuosikatteeseen suhteutettuna on olennainen. Näin vuosikatteen vertailtavuus eri vuosien ja eri 

kuntien välillä paremmin toteutuu.  
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TULOSLASKELMAOSA        

     TP TA + muutos TA 

     2017 2018 2019 

     € € € 

Toimintatulot  2 925 322 2 803 125 2 712 928 

  Myyntitulot  1 495 656 1 108 992 1 039 620 

  Maksutulot  156 841 227 700 227 226 

  Tuet ja avustukset  239 023 378 778 365 879 

  Muut toimintatulot  1 033 802 1 087 655 1 080 203 

Valmistus omaan käyttöön 595    

Toimintamenot  -20 600 427 -21 209 700 -21 288 089 

  Henkilöstömenot  -4 477 160 -4 690 860 -4 441 869 

  Palvelujen ostot  -14 658 222 -14 999 749 -15 427 263 

  Aineet tarvikkeet ja tavarat -931 342 -931 342 -840 330 

  Avustukset  -362 562 -412 700 -409 600 

  Muut toimintamenot -167 536 -175 049 -154 272 

Toimintakate  -17 674 510 -18 406 575 -18 575 161 

Verotulot   9 988 061 9 707 000 10 159 000 

Valtionosuudet  9 153 191 9 001 319 8 739 769 

Rahoitustulot ja -menot -113 687 -117 280 -86 020 

Vuosikate   1 353 055 184 464 237 588 

Poistot ja arvonalentumiset -781 877 -772 483 -738 161 

Satunnaiset erät  -250 000   

Tilikauden tulos  321 178 -588 019 -500 573 

         

Tilikauden yli-/alijäämä 321 178 -588 019 -500 573 

 

4.7 Rahoituslaskelma 2017–2019 

 
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman avulla. Rahoituslaskelmassa 

esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä sekä rahoitustoiminnan eli anto- ja 

ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden erotus tai 

summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. 

 

Investointien (netto) loppusumma vuoden 2019 talousarviossa on -1, 475 milj. euroa. Investointimenot 

ovat 1,700 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on arvioitu velkakirjanehtojen mukaan ja ne 

ovat n. 1,353 milj. euroa. 

 

Uutta talousarviolainaa on arvioitu nostettavan vuoden 2019 aikana 1,5 milj. euroa. Lyhytaikainen 

rahoitus hoidetaan kuntatodistusohjelmalla, jossa on korotonta maksuvalmiutta turvaavaa limiittiä 3,5 

milj. euroa. Korko nostetuissa lyhytaikaisissa lainoissa on markkinahintainen, joka on ollut vuonna 

2018 nollan tuntumassa. Lyhytaikaisesta lainalimiitistä on käytössä arvion mukaan noin 2 milj. euroa 

vuonna 2019.  

 

Vuoden 2019 lopussa lainakannan arvioidaan olevan noin 11,07 milj. euroa eli noin 4,668 

euroa/asukas. 
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RAHOITUSOSA       

   TP TA+muutos TA  

   2017 2018 2019 

       

Toiminnan rahavirta 1 039 291 € 64 464 € 117 588 € 

  Vuosikate 1 353 055 184 464 237 588 

  Satunnaiset erät -250 000 0 0 

  Tulorahoituksen korjauserät -63 763 -120 000 -120 000 

Investointien rahavirta -389 771 -723 904 -1 355 000 

  Investointimenot -511 488 -984 904 -1 700 000 

  Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 0 70 000 

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 121 718 141 000 155 000 

  Tulorahoituksen korjauserät  120 000 120 000 

Toiminnan ja investoinnin rahavirta 649 521 -659 440 -1 237 412 

       

Rahoituksen rahavirta     

Antolainauksen muutokset 20 697 27 850 -627 032 

  Antolainasaamisten lisäys 0 0 -750 000 

  Antolainasaamisten vähennys 20 697 27 850 122 968 

Lainakannan muutokset -1 928 517 -1 150 000 646 612 

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 667 134 1 500 000 1 500 000 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 495 651 -1 550 000 -1 353 388 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 100 000 -1 100 000 500 000 

Muut maksuvalmiuden muutokset 2 003 509 2 305 600 450 000 

  muut maksuvalmiuden muutokset 2 003 509 2 305 600 450 000 

Oman pääoman muutokset 0 0 0 

Vaikutus maksuvalmiuteen 745 209 524 010 -767 832 

       

Rahoituksen rahavirta 95 689 1 183 450 469 580 

Rahavarojen muutos 745 209 524 010 -767 832 

       

Rahavarat 31.12 1 183 422 1 707 432 939 600 

Rahavarat 1.1 438 212 1 183 422 1 707 432 

       

Investointien omahankintameno -511 488 -984 904 -1 630 000 

Lainahoitokate 0,90 0,20 0,24 

Kassan riittävyys, pv 19 26 14 
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5. TALOUSARVION JA – SUUNNITELMAN RAKENNE  

5.1 Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain mukaan 

 
Uudistetun kuntalain 110 §:ssä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.  

 

Merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 1995 kuntalakiin ovat alijäämän kattamissäännösten 

tiukentuminen ja ulottaminen kuntayhtymiin, sekä konserninäkökulman vahvistaminen kunnan 

talousarvion ja suunnitelman laadinnassa. 

 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 

talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai 

useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee 

kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna 

ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen 

turvataan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä 

siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 

nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista 

päättää valtuusto. 

 

5.2 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne 

 
Talousarvion ja taloussuunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa 

ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamisen turvataan.  

 

Talousarviossa ja suunnitelmassa asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat 

tavoitteet. Talousarviossa budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot tehtäville ja hankkeille. Täten 

osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. 

 

Talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarvio rakentuu käyttötalous- ja investointiosaan sekä 

tuloslaskelma- ja rahoitusosaan.  

 

Yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus kansantalouden ja kunnallistalouden kehitykseen, kunnan 

taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä kerrotaan talousarvion painopistealueista. Yleisperusteluihin 

on sisällytetty myös valtuuston hyväksymä Hartolan kunnan strategia. 

 

Käyttötalousosa sisältää toimialakohtaiset talousarviot eriteltynä tehtäväaluetasolla. Toimialojen 

suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja tarvittavat tunnuslukutaulukot sekä 

talousarviovuoden että taloussuunnitelmavuosien osalta.  

 

Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen 

toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja – menot sekä suunnitelman 

mukaiset poistot käyttöomaisuudesta. 
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Investointiosassa esitetään kunnan omaisuuden myyntitulot, investointimenot ja –tulot, jotka 

tarvittaessa eritellään hankekohtaisesti. 

 

Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot 

kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. 

 

Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman. Sen tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi 

investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista. 

 

Talousarvio periaatteet ovat: 

• täydellisyysperiaate ja siihen liittyvä bruttoperiaate 

• tasapainoperiaate 

• vuotuisperiaate 

• kehysbudjetointiperiaate 

• yhtenäisyysperiaate 

 

5.3 Talousarvion sitovuus 

 
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovia eriä ovat 

kuntalain 110 § mukaiset valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden 

edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuuston päättämät määrärahat ja tuloarviot määrätään 

sitoviksi bruttoperiaatteen mukaan. Sitovuudella turvataan valtuuston valta ohjata kunnan taloutta. 

 

5.4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet 

 

Tavoitteen sitovuus 

 
Valtuusto asettaa vuosittaisen talousarvion hyväksymisen yhteydessä toimielimiä sitovat toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet, joita on noudatettava. Mikäli tavoitteet eivät ole toteutettavissa, koska 

määräraha tai tuloarvio on riittämätön, on talouden perusteissa tapahtuneesta muutoksesta tehtävä 

selvitys valtuustolle. Valtuuston on hyväksyttävä tavoitteita koskevat muutokset. 

 

Suorite- ja yksikkökustannustavoitteita ei ole aina syytä määritellä tarkasti, vaan niihin voidaan jättää 

jouston varaa. Sen sijaan toimenpide- ja hanketavoitteissa tavoitearvot ovat yleensä yksiselitteisiä ja 

tarkkoja. Kunnan asemaa ja aluetta koskevat strategiset tavoitteet ovat ajallisesti väljiä 

suunnittelutavoitteita. 

 

Määrärahan sitovuus 

 
Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. 

Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu 

valtuutus varojen käyttämiseen. 

 

Talousarvioon perustuen toimielimellä on valtuutus käyttää sille osoitettu määräraha määrättyyn 

käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen, mutta määrärahaa ei saa ylittää. Jos 

määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava, mutta samalla on muistettava 

osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Valtuusto hyväksyy talousarvion määrärahan muutokset. Jos 

toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja määrärahaa jää edelleen käyttämättä, toimielin ei ole 

velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan. 
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Tuloarvion sitovuus 

 
Kunnan tuloarviot ovat sekä tavoitteellisia että velvoittavia, koska tuloarvion olennainen alittuminen 

vaikuttaa rahoituksen perusteisiin talousarviossa. Tuloarvio on sitova siltä osin, kun tuloarviot on 

kytketty toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin, josta seuraa se, että siitä poikkeaminen edellyttää 

talousarvion muuttamista. Rahoitustarpeen kattamiseen on osoitettava kate muulla tulo- tai 

pääomarahoituksella taikka menojen karsimisella. 

 

5.5 Käyttötalousosan sitovat määrärahat 

 
Valtuusto vahvistaa toimielimiä sitovat tilikauden bruttomääräiset määrärahat ja tuloarviot seuraavasti: 

 

Taso 2 Toimielin (sitova)   Taso 3 Tulosalue   

Keskusvaalilautakunta   Vaalit    

 

Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus 

 

Kunnanhallitus ja valtuusto   Valtuusto 

Kunnanhallitus  

 Jaostot 

    Keskushallinto 

    Henkilöstöhallinto  

    Elinkeinotoimi 

 

Perusturvatoimi   Peruspalvelukeskus 

Erikoissairaanhoito  

    Ympäristöterveydenhuolto 

    

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta  Sivistystoimen hallinto 

    Päivähoito 

    Esiopetus 

Perusopetus 

    Vapaa sivistystyö 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

  

Tekninen lautakunta   Teknisen toimen hallinto 

    Kaavoitus 

    Alueiden hoito 

    Pelastustoimi 

    Atk -palvelut 

    Tilapalvelut 

Rakennukset  

Jaostot 

 

Laitokset /taseyksiköt   Vesilaitos 

    Viemärilaitos 

    Satama 

    Jätehuolto 

    Maa- ja metsätilat 

    Kurpan kaukolämpöjohto 

    Haja-asutusalueen vesihuolto 
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Ympäristölautakunta   Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 

 

5.6 Tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan sekä investointiosan sitovat määrärahat 

 
Tuloslaskelmaosa  

 

Tuloslaskelmaosa on sitova bruttomäärärahan/-tuloarvioiden osalta seuraavasti: 

 

• Verotulot 

• Valtionosuudet 

• Korkotuotot 

• Korkomenot 

• Muut rahoitustuotot  

• Muut rahoituskulut 

 

Investoinnit 

 

Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin osittain nettoperusteinen. Siihen kuuluu kiinteä omaisuus, 

talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, vesilaitos ja viemärilaitos. Taseryhmän atk-hankinnat, irtain 

omaisuus ja arvopaperit ovat hankekohtaisesti sitova bruttoperusteisena. Koko taloussuunnitelma-

kauden investointimääräraha on nettomääräisesti sitova. 

 

Lainanottoa ja lainojen lyhennyksiä koskeva sitovuus 

 

Antolainasaamisen lisäykset/-vähennykset ovat nettomääräisesti sitovia. 

Pitkäaikaisten lainojen muutokset bruttomääräisesti sitovia. 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset ovat nettomääräisesti sitovia. 

Oman pääoman muutokset ovat bruttomääräisesti sitovia. 

 

Kunnanjohtajalla on oikeus ottaa kunnalle talousarviolainaa valtuuston vahvistamalla tavalla, kun 

kunnanhallitus on hyväksynyt luoton lainaehdoista saatujen tarjousten perusteella. 

 

Kunnanjohtajalla on oikeus ottaa tilapäislainoja/kassalainoja kuntatodistusohjelman mukaisesti, joita 

saa kulloinkin olla enintään valtuuston vahvistama määrä. 

5.7 Käyttötaloussuunnitelman vahvistaminen 

 
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien 

hyväksyttäväksi toimintavuoden alussa. Lautakunnat hyväksyvät budjettirahoitteisten tehtävien käyttö- 

ja hankesuunnitelmat ja kohderahoitteisten tehtävien tulos-, ja investointi- ja rahoitusbudjetit. 

 

Käyttötaloussuunnitelman vahvistamisella tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista 

osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Mikäli valtuusto on hyväksynyt 

muutoksitta lautakunnan hyväksymän käyttötaloutta koskevan talousarvioehdotuksen ja toiminnan 

painopisteet ovat ennallaan, on mahdollista, että lautakunta vahvistaa käyttötaloussuunnitelmaksi jo 

hyväksymänsä talousarvioehdotusta vastaavan suunnitelman.  
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6. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖJEN YLEISET OMISTAJAPOLIITTISET TAVOITTEET  
 

Kuntakonserni  

 
Hartolan kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 lopussa lukien sovellettavan konserniohjeen. 

Konserniohjeen määräykset koskevat kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Konserniohjeella annetaan 

tarvittavat ohjeet, joilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan kunnan toiminnan johtamista kunnan 

kokonaisuuteen perustuen. Konserniohjeet uudistetaan uuden kuntalain edellyttämällä tavalla 

tarvittaessa. Kunnan omistamilla tytäryhtiöillä tulee olla toimitusjohtaja, jolla on riittävä asiantuntemus 

ja kokemus tehtävään. 

  

Kunnan tytäryhteisöjen toiminnan konserniohjauksesta on määräykset kuntalain 47 §:ssä. 

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon 

kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa on otettava huomioon myös 

yhteisöjen toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämän vuoksi 

tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä ainakin osalla tulee olla jatkossa HHJ–tutkinto tai vastaava 

pätevyys. Hartolan kunnan konserniohje on tullut voimaan 14.11.2018. 

  

Hartolan kunnalla on kaksi kiinteistöosakeyhtiötä, joiden omistus on kuntaenemmistöinen. Lisäksi 

kunnalla on yksi säätiö. Tytäryhtiöiden ja niissä kunnan nimeämien yhtiökokousedustajien ja 

hallituksen jäsenten tulee ottaa toiminnassa huomioon konserniohjeen rinnalla valtuuston ja 

tytäryhtiöille kulloinkin talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lainsäädännön 

mahdollistamissa rajoissa. 

  

Uuden suosituksen mukaan yhtiökokouksiin tulisi nimetä viranhaltija tai muu toimihenkilöedustaja 

konsernijohdosta tai – hallinnosta. Kuluneella vaalikaudella edustajat on nimetty paikkaneuvotteluissa 

poliittisista ryhmistä. 

 

6.1 Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä 

 
Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä on Hartolan kunnan 100 % omistama osakeyhtiö, jolla on 31 kiinteistöä 

ja yhteensä 131 asuntoa, joita se vuokraa edelleen. Asuntojen keskikoko on 56 m2. Asuntojen 

vuokrausaste laski vuosina 2014-15 85 %:sta 63 %:iin, joka johti siihen, että yhtiö ajautui taloudellisiin 

vaikeuksiin vuoden 2015 aikana. Taustalla on väkiluvun väheneminen ja liian suuri asuntojen 

kokonaistarjonta suhteessa kysyntään.  

 

Maaliskuussa 2016 yhtiö ja kunta neuvottelivat kiinteistöyhtiön toiminnan tervehdyttämisestä yhdessä 

Valtionkonttorin edustajien kanssa. Sen tuloksena yhtiö hakeutui Valtionkonttorin ja omistajan 

valvomaan vapaaehtoiseen tervehdyttämisohjelmaan, joka vahvistettiin syksyllä 2017 vuosiksi 2018-

2030.  

 

Keväällä 2016 kahden kerrostalon purkaminen Toritieltä oli osa tätä ohjelmaa. Purkamisen myötä 

poistui 49 tyhjää asuntoa ja käyttöaste nousi yli 80 %:iin. Samalla tarkistettiin yhtiön kaikki toiminnot, 

mukaan lukien lainaohjelmat. Näiden toimenpiteiden vaikutus näkyi heti yhtiön taloudessa ja tämän 

jälkeen maksuvalmius on ollut hyvä.  

 

Vuonna 2018 aikana vuokra-asuntojen kysyntä on vähentynyt ja tervehdyttämisohjelman 

toimenpiteiden aikataulua on tarkasteltava kriittisesti ja tarvittaessa aikaistettava toimenpiteitä. 

Seuraavana ohjelmassa on Visantie 10:n kahden pienkerrostalon purkaminen sekä Petäjistönkuja 2-

8:n ja Kaikulantie 94:n yhtiöittäminen/myynti. 
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Lisäksi Hartolan valtuusto on hyväksynyt yhtiön tervehdyttämiseen tähtäävän asumisen kehittämisen 

strategian elokuussa 2016. Kunta pyrkii omilla toimenpiteillään edistämään yhtiön talouden 

tervehdyttämistä suunnittelukaudella. 

 

Koy Kuninkaanpitäjä  

  tot 2017 bud 2018 bud 2019 bud 2020 bud 2025 bud 2030 

KIINTEISTÖN TUOTOT             

Vuokrat 640 678 550 000 530 000 520 000 490 000 470 000 

Käyttökorvaukset 46 253 42 050 39 000 37 000 32 000 28 000 

purkuavustus     0 0     

Luottotapp./oik.erät 4 959 -6 100 -5 000 -5 000 -4 000 -4 000 

TUOTOT YHTEENSÄ 691 890 585 950 564 000 552 000 518 000 494 000 

HOITOKULUT             

Hallinto -79 133 -75 000 -62 000 -62 000 -56 000 -52 000 

Käyttö ja huolto -35 924 -37 600 -33 000 -30 000 -27 000 -27 000 

Ulkoalueet -27 021 -34 500 -28 000 -28 000 -25 000 -25 000 

Siivous -8 655 -13 000 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 

Lämmitys -120 899 -109 500 -102 000 -102 000 -82 000 -82 000 

Vesi ja jätevesi -68 791 -39 000 -38 000 -38 000 -30 000 -30 000 

Sähkö  -17 295 -18 000 -16 000 -15 000 -13 000 -13 000 

Jätehuolto -24 273 -20 000 -20 000 -20 000 -18 000 -18 000 

Vakuutukset -9 190 -13 400 -13 000 -13 000 -12 000 -12 000 

Vuokrat 0 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Kiinteistövero -20 979 -21 000 -20 000 -20 000 -18 500 -18 500 

Korjaukset -68 275 -55 000 -45 000 -37 000 -27 000 -27 000 

Purkukustannukset       -132 000     

Muut hoitokulut -7 615 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 

HOITOKULUT YHTEENSÄ -488 050 -447 000 -398 500 -518 500 -330 000 -326 000 

KÄYTTÖ/HOITOKATE 203 840 138 950 165 500 33 500 188 000 168 000 

POISTOT YHTEENSÄ -145 979 -140 000 -136 000 -132 000 -125 000 -120 000 

RAHOITUSTUOTO/KULUT -25 310 -21 500 -20 500 -20 000 -20 000 -20 000 

TULOS ennen tilinp.siirtoja 57 861 -22 550 9 000 -118 500 43 000 28 000 

 

 

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet:     

Valtuustoon nähden sitovat 

tavoitteet 

Hallitukseen nähden sitovat 

tavoitteet 
Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Tarjota viihtyisiä 

asumiskokemuksia 
Käyttöasteen nostaminen  >80 % 

Hinta/laatusuhteen 

parantaminen 

Strategiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021     

Valtuustoon nähden sitovat 

tavoitteet 

Hallitukseen nähden sitovat 

tavoitteet 
Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Kiinteistöyhtiön 

taloudellinen 

tervehdyttäminen 

Asuntojen määrän ja laadun 

sopeuttaminen tilanteeseen 
Käyttöaste > 80 % 

Asuntojen muuttaminen 

osakeyhtiöksi ja myynti 

Asuntojen vuokrauksen 

tehostaminen 

Kassavirran tasapainottaminen Tulos >< lyhennykset Viihtyisyyden lisääminen 

  

Asuntojen kunto ja laatu vastaa 

kysyntää   

Markkinoiden 

lisääminen 
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6.2 Kiinteistö Oy Vasalli 

 
Koy Vasalli on Hartolan kunnan elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaja, jonka strateginen tavoite on 

madaltaa yrityksien kynnystä luoda tai kehittää toimintaansa Hartolassa. Käytännössä tämä tarkoittaa 

toimitilojen järjestämistä yrityksille. Hallituksessa on neljä jäsentä. 

 

Koy Vasallin rooli on ollut tuoda vaihtoehtoja yritysten toimitilaratkaisuihin sekä rahoituksellisesti kuin 

toiminnallisestikin. Yhtiön tavoitteena on olla tarvittaessa aktiivinen kumppani yritykselle toimitilojaan 

kehittäessä. Keskeinen haaste yhtiön toiminnassa on saada rahoituskulut ja vuokratuotot 

synkronoimaan niin että yhtiö itse sekä sen vuokralaiset pystyisivät suunnittelemaan pitkäjänteisesti 

toimintansa ja taloutensa.  

 

Kiinteistöyhtiön tehdasvuokralaisilla on hyvä vire ja toimintoja kehitetään. Haasteena on investointien 

rahoituksen jakaminen yhtiön ja vuokralaisen kesken sekä vastuiden sitominen vuokrasopimukseen. 

Toisaalta vuokralaisten löytäminen tyhjilleen jääviin kiinteistöihin voi olla ongelma ja silloin varsinkin 

elinkaarensa loppupuolella olevien kiinteistöjen tappiollinenkin myynti saattaa olla perusteltua. 

 

• Vuokrattavia tiloja  51.139 m² 

• Vuokralaisia                31 

• Käyttöaste       97 % 

 

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet: Hartolassa on hyvä elää   

Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden Mittari ja  Toimenpiteet 

sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo   

Tarjota räätälöityjä toimitiloja 

yrityksille 

 

Olla näkyvästi 

varteenotettava vaihtoehto 

yrityksille 

 

Käyttöaste >95% 

 

Markkinointi 

 

Tievarsinäkyvyys 

 

Strategiset tavoitteet vuosille 2019-2021     

Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden Mittari ja  Toimenpiteet 

sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo   

Säilyttää tilojen vetovoimaisuus Vastata yrityksien haasteisiin Käyttöaste >95% Operoida aktiivisesti 

yritysten kanssa 

 

Markkinointia/näkyvyyttä 

lisätään    
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Koy Vasalli tot 2017 bud 2018 bud 2019 Bud 2020 Bud 2025 

            

Kiinteistön tuotot           

Vuokrat 952 500 884 700 727 550 850 000 910 000 

muut tuotot 131100 128 780 95 000 102 000 105 000 

Tuotot yhteensä 1 083 600 1 013 480 822 550 952 000 1 015 000 

Kiinteistön hoitokulut           

Henkilöstökulut -3 240 -2 640 -2 640 -2 300 -2 300 

Hallinto -60 585 -62 000 -62 000 -58 000 -55 000 

Käyttö ja huolto -295 -800 -800 -1 000 -1 000 

Lämmitys -52 284 -51 000 -61 000 -50 000 -50 000 

Vesi -2 333 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Sähkö -14 614 -13 000 -16 000 -13 000 -13 000 

Vakuutukset -44 432 -48 000 -43 000 -43 000 -43 000 

Vuokrat -500 -500 -500 -500 -500 

Kiinteistöverot -76 324 -77 000 -77 000 -77 000 -77 000 

Korjaukset -11 432 -22 000 -24 000 -16 000 -16 000 

Muut hoitokulut -7067 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 

KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 810 494 722 540 521 610 677 200 743 200 

Poistot ja arvonalentumiset           

Rakennuksista -570 630 -518 800 -480 000 -450 000 -420 000 

Koneista ja kalustosta -372 -400 -600 -500 -500 

Muista pitkävaikutt.menoista -8 588 -8 600 -8 600 -8 600 -8 600 

Poistot yhteensä -579 590 -527 800 -489 200 -459 100 -429 100 

Rahoitustuotot ja -kulut           

Korkotuotot 15 25 25 20 20 

korkokulut -115 137 -110 000 -110 000 -120 000 -130 000 

Muut rahoituskulut -130 -500 -1000 -1 000 -1 000 

VOITTO/TAPPIO ennen satunnaiseriä 115 652 84 265 -78 565 97 120 183 120 

satunnaiserät -55 265         

VOITTO/TAPPIO ennen TP siirt. ja veroja 60 387 84 265 -78 565 97 120 183 120 

Tilinpäät.siirrot           

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 60 387 84 265 -78 565 97 120 183 120 
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6.3 Kiinteistö Oy Vuorilaakso 

 
Yhtiö omistaa Hartolan Vuorenkylässä tilan Hokkala ja sillä olevan asuinrivitalon, jossa on 4 huoneistoa. 

Yksi huoneisto on kerhotilana. Yhtiö on taloudellisesti hyvässä kunnossa ja vuonna 2019 ei ole 

tiedossa merkittäviä korjauksia. Yhtiö on kunnan 75 %:sti omistama osakeyhtiö, jonka hallituksessa on 

2 kunnan edustajaa.  

 

Yhtiön isännöitsijänä toimii Mika Kärkkäinen, isännöinti- ja tilitoimistokeskus. Isännöitsijäntoimisto 

lähettää kunnan edustajalle sähköiset tunnukset, joilla osakkeenomistaja pääsee seuraamaan 

kiinteistön kuntoarviot, tehtävät työt, mittaukset ja vesikatkot sekä yhtiökokouskutsut.  

 

6.4 Jorma Virtasen Säätiö 

 
Jorma Virtanen (aikaisemmin Jalmari Virtanen) syntyi vuonna 26.6.1910 Hartolassa nykyisen 

Pertunmaan kunnan alueella. Hän kävi kansakoulun Hartolan Riihiniemen koulussa. Jorma Virtanen 

teki pääosan työurastaan opettajana Lahdessa. Hän kuoli Lahdessa 7.10.2001 ja haudattiin Hartolaan. 

 

Hän testamenttasi 12.3.1999 tehdyssä testamentissaan osan omaisuudestaan Hartolan kunnalle 

”joka muodostakoon tästä omaisuudesta nimeäni kantavan rahaston käytettäväksi Hartolan kunnan 

Riihiniemen koulun, jota koulua olen aikoinani itsekin käynyt, oppilaiden myöhempiä opintoja 

tukemaan. Hartolan kunnan on säilytettävä jälkeeni jättämääni omaisuutta huolellisesti ja suojattava se 

mahdollisimman hyvin rahan arvon huononemista vastaan. Vuosittain voidaan tämän omaisuuden 

tuotosta jakaa enintään vuotuista tuottoa vastaava määrä joko yhtenä tai useampana stipendinä 

Riihiniemen kylän nykyisessä koulussa tai sen sijalle mahdollisesti tulevassa koulussa koulunkäyntinsä 

aloittaneiden tai muiden sitä koulua käyneiden oppilaiden kotimaassa tapahtuvien opintojen 

rahoittamista varten.” 

 

Hartolan kunnanvaltuusto on päättänyt Jorma Virtasen Säätiön perustamisesta vuonna 2002. Säätiö on 

rekisteröity vuonna 2004.  

 
Jorma Virtasen Säätiön hallituksen jäseninä toimivat asemansa perusteella Hartolan kunnan 

kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä Hartolan kunnan Riihiniemen koulun tai sen 

sijalle tulleen koulun johtaja. Jorma Virtasen perintökaaren mukaiset oikeudenomistajat nimeävät 

hallitukseen kaksi jäsentä. 

 

Säätiö on jakanut stipendejä vuosittain vuodesta 2005 alkaen Riihiniemen koulua käyneille 

opiskelijoille. Stipendejä on jaettu peruskoulun päättämisen jälkeisiin opintoihin (lukio, ammatilliset 

opinnot) sekä korkeampiin opintoihin. Stipendien suurus on ollut 200 – 1000 euroa. Säätiön hallitus 

päättää vuosittain stipendien jakamisesta. Etusijalla ovat säätiön sääntöjen mukaan hyväkäytöksiset ja 

opinnoissaan menestyneet hakijat. 
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7.  KONSERNIHALLINTO  

 

7.1 Tarkastuslautakunta 

 
Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalain 9 luvun mukaisiin tehtäviin. Lautakunnan 

keskeisenä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

toteutuneet.  

 

Tarkastuslautakunta suorittaa pääosin ulkoista valvontaa ja antaa tarvittaessa ohjeita sisäisen 

valvonnan toteuttamisesta kunnassa. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanvaltuuston päätettävät 

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.  

 
Toiminnallisten tavoitteet  

 
Tarkastuslautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta lautakunnassa valmistellun viitteellisen 

aikataulun mukaisesti. Tarkastuslautakunta keskittyy kokouksissaan hankkimaan tietoa hallintokuntien 

toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta. Tilintarkastus keskittyy kuntalain mukaisten 

tehtävien ohella tarkastamaan niitä alueita, jotka ovat lautakunnan arviointikäyntien kohteena. 

Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Oy.  

 

 

Tarkastuslautakunta Tp 2017 
Ta 2018 

Ta 2019 
Muutos 

+ muutos 2018 - 2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset        

  Toimintamenot, ulkoiset -13 805 -12 700 -14 650 15 % 

  Toimintakate, ulkoinen -13 805 -12 700 -14 650 15 % 

          

  Toimintatulot, sisäiset        

  Toimintamenot, sisäiset -30 -125 -100 -20% 

  Toimintakate, sisäinen -30 -125 -100 -20% 

          

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -13 835 -12 825 -14 750 15 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot        

  Vyörytykset      

  Laskennalliset erät  -2 442      

          

  Tehtävän kokonaiskustannukset -16 277 -12 825 -14 750 15 % 
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7.2 Keskusvaalilautakunta  

 
Vuonna 2019 järjestetään huhtikuussa eduskuntavaalit ja toukokuussa europarlamenttivaalit. 

Maakuntavaalien alustava aikataulu on siten, että ne järjestetään syksyllä 2019. Vaalien 

toimittamisesta vastaa keskusvaalilautakunta.  

 

 

Keskusvaalilautakunta Tp 2017 
Ta 2018 + 

muutos 
Ta 2019 

Muutos 

2018-2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset   10 000 10 600 6 % 

  Toimintamenot, ulkoiset -7 048 -12 008 -22 467 87 % 

  Toimintakate, ulkoinen -7 048 -2 008 -11 867 497 % 

          

  Toimintatulot, sisäiset        

  Toimintamenot, sisäiset -69  -70   

          

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -7 118 -2 008 -11 937 494 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot        

  Muut laskennalliset kustannukset -505     

          

  Tehtävän kokonaiskustannukset -7 622 -2 008 -11 937 494 % 

 

7.3 Valtuusto 

 
Kunnanvaltuuston tehtävänä on vastata kunnan toiminnasta ja määritellä kunnan keskeiset tavoitteet. 

Valtuusto päättää hallinnon järjestämisestä, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista. 

Valtuuston toiminta perustuu kuntalain 14 §:n säännöksiin – sen keskeinen tehtävä on vastata 

kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan kestävästä kehityksestä.  Valtuusto vastaa strategisesta 

päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden 

tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. 

 

Valtuusto kokoontuu varsinaisten kokousten lisäksi seminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään kunnan 

kehittämistä ja ajankohtaisia valmisteilla olevia asioita.  

 

7.4 Kunnanhallitus 

 
Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluvat kuntakonsernin hallinnon, talouden ja henkilöstöhallinnon 

johtaminen ja kunnanvaltuuston asioiden valmistelu.  

 

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen 

tärkeimpänä tavoitteena on vuotuisen talousarvion tulojen ja menojen pitäminen tasapainossa ja 

edellisten tilikausien alijäämän kattaminen.  
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Strategiset tavoitteet vuosille 2019-2021 

 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Hallitukseen nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Kunnan hallinnon ja 

talouden kehittäminen 

Ajantasaiset ohjeet Ohjeet uudistettu Hallintosäännön 

päivittäminen 

Hankintaohjeen 

päivittäminen 

 

Omistajaohjauksen 

tavoitteiden määrittely 

vuosittain 

Kuntayhtymät  

tytäryhtiöt toteuttavat 

kunnan asettamia 

tavoitteita 

 

Taloudellinen tulos + Aktiivinen ja ajan 

tasainen omistajaohjaus 

 

Päätöksenteon avoimuus ja 

vuorovaikutuksen 

vahvistaminen kuntalaisten 

kanssa 

Kuntalaisten osallisuuden 

kehittäminen 

Vapaa-ajan asukkaiden 

osallistaminen  

Avoin tiedottaminen  

kuntalaisille 

Päätösten 

ennakkovaikutusten 

arvioinnin (EVA) 

käyttöönotto 

Sidosryhmäyhteistyö  

Viestintäohje laadittu 

Palautekyselyt eri 

tilaisuuksien 

yhteydessä 

 

Valtuustobarometri 

 

Kuntalaiskyselyt 

 

Vapaa-asukaskysely 

 

Viestintäohjeen 

laatiminen 

Ennakkovaikutusten 

arviointi  

Asukkaiden 

osallistaminen 

Hallituksen iltakoulut 

Asukastilaisuudet 

 

Oikea, ajantasainen 

palvelujen ja toiminnan 

mitoitus  

 

Kunnan sisäisen 

valvonnan ja riskien 

hallinnan suunnittelu 

Varaudutaan korkotason 

nousuun 

 

Vakuutusten 

ajantasaisuus 

Korkojen kustannukset 

Riskien toteutuminen 

 

Ammattimainen 

vakuutusmeklari 

Korkosuojaukset 

Riskienhallinta tehty 

Lainoissa 

korkosuojaukset 

 

Tase on ylijäämäinen 

valtuustokaudella 2019-

2021 

Vuosikate kattaa poistot 

ja valtuustokaudella ei 

kerry alijäämää 

Kumulatiivinen 

yli/alijäämä 

Talouden seuranta ja 

tasapainottaminen 

talousarviovuoden 

aikana yhteistyössä 

lautakuntien kanssa 

 

 

 

 

7.5 Jaostot 

 
Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto. 

 

Henkilöstöjaosto  
 

Ratkaisee ja päättää asiat, jotka koskevat virkaehtosopimusten määräysten soveltamista, paikallisen 

virka- ja työehtosopimuksen tekemistä, harkinnanvaraisia palkkoja, henkilökohtaisen 

harkinnanvaraisen lisän myöntämistä, henkilöstön nimikemuutoksia, harkinnanvaraisia palkallisia 

virka- ja työvapaata ja sivutoimilupia. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii hallintojohtaja. 
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7.6 Elinkeinotoimi 

 
Elinkeinotoimen vastuualueet 

• Yritysyhteistyö ja elinkeinoneuvonta 

• Kuntamarkkinointi ja matkailu  

• Muuttokannustimet 

• Matkahuolto  

• Työllisyydenhoito 

• Maaseutuelinkeinot 

 

Elinkeinotoimen tavoitteena on vahvistaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä kunnassa ja toimia 

yhteistyökumppanina paikallisten yrittäjäjärjestöjen suuntaan. Hartolan kunta on yhteistyössä myös 

Päijät-Hämeen yrittäjät ry:n kanssa. Yritysyhteistyöhön on haettu maakunnallista näkökulmaa siten, 

että kunta on mukana myös Lahti Region Oy:n ja Ladec Oy:n toiminnassa. 

 

Lisäksi Pienten kuntien työkkäri –hanke kontaktoi yrityksiä ja Kuningaskunnan elämyskonseptit hanke 

on yhteistyössä paikallisten matkailualan yritysten ja toimijoiden kanssa. 

 

Muuttokannustimet 
 

Valtuusto on hyväksynyt valtuustokauden loppuun saakka voimassa olevat muuttokannustimet, joiden 

tavoitteena on edistää yritysten työvoiman saantia ja houkutella kuntaan uusia asukkaita. Kannustimet 

ovat veronalaista tuloa.  

 

 1) takuuvuokra Hartolaan muualta muuttavalle työntekijälle 1.10.2018 lähtien siten, että kunta ja 

työnantaja voivat halutessaan sopia keskenään työntekijän rekrytoinnin yhteydessä, että Hartolaan 

vakituisesti muuttavalle työntekijälle voidaan vuokrata kunnallinen vuokra-asunto ilman 2 kuukauden 

takuuvuokraa, mikäli työnantaja antaa ehdollisen maksusitoumuksen vuokralaisen takuuvuokrasta. 

Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä takuuvuokrakäytäntö koskee myös hartolalaisia vuokralaisia. 

 

2) Verottajan hyväksymä ensiasunnon ostaja saa Hartolasta ostamalle tai rakentamalle asunnolle 

2000 euron verollisen tuen, kun asunto on ostettu/rakennettu 1.10.2018 -31.12.2021 ja tuen saaja 

käyttää asuntoa vakituisena asuntonaan. Tuki maksetaan jälkikäteen hakemuksesta 12 kuukauden 

kuluttua muuttopäivästä. 

  

3) Vauvaraha - jokaisesta 1.1.2018-31.12.2021 syntyneestä/syntyvästä lapsesta 1000 euroa, siten 

että vuonna 2018 syntyneiden vauvaraha maksetaan hakemuksesta 1.1.2019 alkaen. 

 

Lahti Region ja Ladec Oy 

 
Lahden kaupunki päätti elokuussa 2017 toteuttaa yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien 

kanssa selvityksen elinkeinotoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta vuodesta 2019 alkaen.  

  

Selvityksessä tarkasteltiin elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin 

kokonaisuutta ja siinä otettiin huomioon LUT/Lamk-korkeakoulujärjestelyn tulevan 

maakuntauudistuksen vaikutukset, joiden perusteella yhteistyö koettiin koko maakunnan etuna. 

 

Hartolan valtuusto päätti selvityksen perusteella jatkaa yhteistyötä Lahti Regionin kanssa ja liittyä 

vuoden 2019 alusta lukien jäseneksi myös Ladeciin. Kuntien ja yhtiöiden välistä yhteistyötä varten 

perustettiin Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumi. Se on toimintaa rahoittaville kunnille yksi lisäkeino 

pysyä selvillä yhtiöiden tekemisistä. Ryhmän työ on luonteeltaan epävirallista ja se perustuu kuntien 

väliseen sopimukseen. 

sopimukseen.  
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Lahti Region tuottaa jäsenkunnille ja yrityksille matkailun markkinointi ja kehittämispalvelut Päijät-

Hämeen matkailustrategiaan tukeutuen. Kunta vastaa Lahti Region jäsenyyden tuomien 

mahdollisuuksien välittämisestä yrittäjille, sekä hankkeiden hyödyn jalkauttamisesta kuntaan ja 

yrittäjille. Uudessa rahoittajasopimuksessa mukana ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Lahti, 

Padasjoki ja Sysmä. Sopimus tulee voimaan 1.1.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Vuosittainen 

maksuosuus Lahden Seutu – Lahti Region Oy:lle on 4,50 euroa asukasta kohti, kun se aikaisemmin on 

ollut 6 euroa asukasta kohti. Hartolan kunnan maksuosuus vuonna 2019 on noin 12.600 euroa. 

 

Elinkeinoneuvonnan palvelut hankitaan vuonna 2019 ensimmäistä kertaa Ladec Oy:n kautta. 

Elinkeinoneuvontaan kuuluu laajasti erilaisia maksuttomia ja osittain maksullisia neuvontapalveluja 

yrityksille. Rahoittajasopimuksen mukaan Hartola ja Padasjoki maksavat vuosittain 7 euroa/ asukas. 

Palveluiden vuosikustannus on noin 19.600 euroa. Ladec Oy:n osakkaana Hartolan tavoitteena on 

kehittää ja uudistaa elinkeinoelämää, hankkia yritysten neuvontapalveluja, edistää yritysten 

toimintaedellytyksiä, saada palveluja yritysten omistajanvaihdoksissa ja avata mahdollisuuksia yritysten 

kansainvälistymiseen. 

 
Yhtiön toiminta-ajatuksen perustana on Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia, sopijapuolten 

yhteiset elinkeinopoliittiset tavoitteet ja sopijapuolten omat elinkeinopoliittiset kehittämishankkeet/-

asiat. 

 

Kuntakohtaisesti Ladec sopii vuosittain teemat ja kunnan tavoitteet, joihin yhteistyöllä pyritään. Vuoden 

2019 teemat ovat Hartolan kauppakeskusinvestoinnin edistäminen, yhteistyö Vasalli Oy:n kanssa ja 

omistajanvaihdosten sekä innovatiivisten toimitilaratkaisujen edistäminen yhteistyössä Pienten kuntien 

työkkäri hankkeen kanssa. Ladecin rooli on käyttöasteen nostaminen, uusien toimijoiden sijoittuminen, 

toimintojen/toimijoiden sijoittumisedellytysten selvittäminen, LBR-markkinointi sekä aktiivinen 

yrityskontaktointi. Lisäksi tulee normaali yritysten perustamisneuvonta ja muut neuvontapalvelut. 

 

Matkahuolto 

 
Hartolan kunta on hoitanut vuoden 2016 alusta Matkahuollon. Perusteena oli se, että ilman kunnan 

panosta matkahuollon palvelut olivat vakavasti uhattuna. Kunta on etsinyt vuonna 2018 toiminnan 

jatkajaksi yritystä, jonka sivuelinkeinoksi matkahuolto sopisi, mutta sellaista ei ole löytynyt. Kunta 

jatkaa vuonna 2019 matkahuoltotoimintaa osana kunnan yhteispalvelupistettä.  

 
Työllisyydenhoito 

 
Työttömyyden perusteella Kelan maksamien tukien osalta kunnan maksuvastuulla ovat kaikki yli 300 

pv työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat. Heidän osaltaan kunnan maksuvastuu on 50 % 

asiakkaalle maksettavasta työmarkkinatuesta. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saavien osalta 

kunnan maksuosuus on noussut 70 %:iin.  

 

Kunta maksaa harkinnan mukaan yrityksille kuntalisää pitkäaikaistyöttömien työllistämisen 

edistämiseksi 250 €/kk.  

 

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä 

tarjoamalla työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia parantavia 

palveluja. Edelleen tavoitteena on Päijät-Hämeen rakennetyöttömyyden alentaminen, 

pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työvoiman saatavuuden parantaminen ja työllisyysasteen 

kohoaminen. Päijät-Hämeen TYP-verkostoon kuuluvat Hämeen TE-toimisto, Kansaneläkelaitos sekä 

Päijät-Hämeen kunnat Toimipisteet ovat Lahdessa ja Heinolassa. Talousarvioon on varattu kunnalle 

jyvitetty osuus verkoston yhteisistä kustannuksista.  
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Hankkeet 

 
Kunta varaa kohdistamatonta kuntarahoitusta vuoden 2019 aikana esille tuleviin uusiin hankkeisiin 

10.000 euroa.  

 
Pienten kuntien työkkäri hanke 1.8.2017-31.7.2019 

 
Hankkeessa kartoitetaan Hartolan, Sysmän, Pertunmaan ja Joutsan alueella olevat työttömät ja 

heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja potentiaaliset työnantajat sekä heidän  

työllistymismahdollisuudet. Työllisyyden parantamisen keinoja etsitään laaja-alaisesti. Hankkeessa 

rakennetaan työllisyyttä edistävä toimintamalli ja yhteistyöverkosto paikallisten yritysten, yhdistysten, 

oppilaitosten ja kuntien kanssa. Hankkeen rahoitus on saatu Hämeen Ely -keskuksen kautta. 

Hankkeessa työskentelee 2 kokoaikaista hanketyöntekijää. 

 

Vuoden 2019 tavoitteena on juurruttaa hyväksi havaittuja toimintatapoja. Lisäksi haetaan hankkeelle 

jatko-rahoitusta kaudeksi 1.8.2019-31.12.2020. Mikäli jatkohankkeelle ei saada rahoitusta, tulisi 

kunnassa olla henkilö, joka huolehtii päätyönään elinkeinotoimen ja työllisyydenhoidon vastuualueesta. 

 

Kuningaskunnan elämyskonseptit 1.1.2018-31.12.2019 

 
Hankkeen tavoitteena rakentaa Hartolan matkailuyritysten ja toimijoiden yhteistyönä uusia, 

elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja, jotka kasvattavat yritysten liiketoimintaa, avaavat 

uusia mahdollisuuksia matkailuyrittäjyydelle ja houkuttelevat lisää matkailijoita Hartolaan. Hanke 

kehittää ja profiloi kuntaa elämyksellisenä matkailun, vapaa-ajan ja oppimisen alueena ja nostaa 

Hartolan tunnettuutta matkailukohteena. Hanke rekrytoi osa-aikaisen 60 % hankevetäjän, jonka 

työajasta 40 % kohdistuu Hartolan kunnan viestinnän ja kuntamarkkinoinnin kehittämiseen. Hanke on 

saanut rahoituksen vuoden 31.12.2019 saakka. 

 

Päijänne Leader rahoitus 

 
Hartola on Päijänne Leader ry:n jäsen ja osallistuu vuosittain toimintaryhmän toiminnan kustannuksiin 

noin 17.000 euron kiinteällä kuntamaksuosuudella. Yhdistykset ja yritykset saavat kunnan 

maksuosuutta vastaan hakea rahoitusta kehittämis- ja investointihankkeisiin. 

 
Maaseutuelinkeinot 

 
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010. Uusi laki edellytti 

kuntia muodostamaan 1.1.2013 lukien maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallisen 

kokonaisuuden, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää.  

 

Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä 

Lahden ja Heinolan kaupungit ovat liittyneet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. 

Yhteistoiminta-alueen kunnat ovat sopineet, että isäntäkuntana, joka vastaa maaseutuhallinnon 

järjestämisestä alueella, toimii Asikkalan kunta.  Asikkala tuottaa maaseutuhallinnon palvelut 

pääsääntöisesti ilman paikallista viranhaltijaa. 
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Strategiset tavoitteet vuosille 2019-2021 

Hartolassa on tarjolla työtä, korkealaatuista asumista ja menestymisen mahdollisuuksia ihmisille ja yrityksille 

 

• Hartola on mukana maakunnan elinkeinoyhtiöissä ja voi itse hallinnoida kuntien välisiä elinkeino- ja 

työllisyyshankkeita 

• Kunta panostaa työllisyydenhoitoon ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten aktivointiin 

• Kuntamarkkinointia suunnataan vahvasti asukashankintaan, yritysten työvoimatarpeen turvaamiseen ja 

tasapainoisemman väestökehityksen saavuttamiseen 

 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Hallitukseen nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 

Yritykset ovat tyytyväisiä 

kunnan toimintaan 

elinkeinopolitiikassa ja saavat 

tarvitsemaansa apua  

toiminnan aloittamiseen, 

kehittämiseen ja 

omistajanvaihdoksiin 

 

Yhteistyö vapaa-ajan 

asukkaiden kanssa kehittyy ja 

se koetaan toimivaksi 

 

Vapaa-ajan asumisen 

vahvistaminen 

 

 

Yritykset saavat 

tarvitsemaansa apua 

ja kunnan ja yrittäjien 

välinen yhteistyö 

koetaan toimivaksi 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaa-ajan asumisen 

vahvistaminen 

 

Suomen yrittäjät ry:n 

kokoama 

elinkeinopoliittinen 

mittaristo  

 

 

Vapaa-ajan asukkaiden 

kanssa toteutetaan 

kesänavaus 

 

 

 

Vuosittain myydään 1-2 

vapaa-ajan kiinteistöä 

 

Ladec Oy:n 

ja Lahti Region Oy:n palvelut  

Yritystulkkipalvelu 

Yritys-Suomi.fi palvelut  

Yrittäjätapaamiset 

Pienten kuntien 

työkkärihanke 

 

Vapaa-ajan asukkaat ja 

kunta toimivat yhteistyössä 

 

 

Osallistuminen Oma mökki 

messuille. 

Hartola on mukana 

maakunnan elinkeinoyhtiöissä 

ja voi itse hallinnoida kuntien 

välisiä matkailu-, elinkeino- ja 

työllisyyshankkeita 

 

 

Kuntamarkkinoinnin ja 

matkailun 

edistäminen  

 

 

 

Kuningaskunnan 

elämyskonseptit -

hanke 

 

Lahti Region Oy:n ja 

Päijänne Leader ry.n 

toiminta näkyy 

kunnassa. 

 

Markkinat: 

Kävijämäärä >20000  

Myyntipaikkoja >500 

kpl 

 

 

Hankkeelle asetetut 

tavoitteet 

 

 

Päijät-Hämeen 

matkailustrategian 

mukaiset mittarit 

Tapahtumat: 

Hartolan markkinat 

 

Kunnan palveluopas 

lähetetään vapaa-ajan 

asukkaille 

Kunnan matkailusivut 

Some markkinointi 

 

Kunta mukana messuilla ja 

esitteissä.  

Rahoitusmahdollisuuksista 

tiedottaminen yrityksille ja 

yhdistyksille. 

 

 

Tuottavuustavoitteet 

Työllisyyden edistäminen ja 

työmarkkinatukimaksu- 

jen osuuden vähentäminen. 

Kuntalisän 

työllistämiseen. 

Aktiivinen yhteistyö 

toimintakeskusten ja 

työpajojen kanssa. 

Kuntalisiä 5 kpl 

Litti –hanke 3 kpl 

Työmarkkinatuen 

saajat < 30 henkeä 

 

Vuosittain kunnan 

työllistämistoimenpiteissä 

vähintään 20 hlöä 

Kela-maksut alle 120 0000 

euroa vuodessa 
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Vanhus- ja vammaisneuvosto 

 
Kuntalain (410/2015) 27 § ja 28 § mukaan kunnanhallituksen on asettava vanhusneuvosto ja 

vammaisneuvosto sekä huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä. Hartolassa toimii yhdistetty vanhus- 

ja vammaisneuvosto, joka on hartolalaisten eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen, Alatalon 

vanhustentalosäätiön, sekä vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa 

yhteistyöelin. Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vanhus- ja vammaispalvelujen 

kehittämistä tekemällä aloitteita, käsittelemällä valmisteilla olevia asioita, keskustelemalla päätöksistä 

ja antamalla lausuntoja valmisteilla olevista asioista. 

 

Tavoitteet 2019–2021 

 

1. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu vanhuspalvelulain ja vammaispalvelulain 

toteuttamiseen. 

2. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen- tai vammaisväestön 

palveluiden, hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 

päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta. 

3. Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan 

ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhus- ja 

vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät. 

4. Vanhus- ja vammaisneuvosto edistää eripuolilla kuntaa asuvien tasa-arvoisia mahdollisuuksia 

osallistumiseen ja palveluiden saamiseen. 

 

Vuoden 2019 talousarviossa huomioidaan mm. vanhus- ja vammaisneuvoston jalkautuminen kylille, 

muutamia tietoiskupäiviä ikäihmisille ja omaisille, vanhusten viikon ohjelma, retki ikäihmisille sekä 

pianonsoiton jatkaminen Kotisalossa. 

 

 

Kunnanhallitus ja valtuusto Tp 2017 
Ta 2018 

Ta 2019 
Muutos 

+ muutos 2018 – 2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset 311 051 441 384 307 170 -30 % 

  Toimintamenot, ulkoiset -1 251 146 -1 709 437 -1 488 576 -13 % 

  Toimintakate, ulkoinen -940 095 -1 268 053 -1 181 406 -7 % 

         

  Toimintatulot, sisäiset 7 765 6 835 8 800 29 % 

  Toimintamenot, sisäiset -44 067 -41 550 -9 138 -78 % 

  Toimintakate, sisäinen -36 302 -34 715 -388 -99 % 

          

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -976 397 -1 302 768 -1 181 744 -9 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot        

  Vyörytykset 19 767 58 206   

  Laskennalliset erät -65 224      

   
 

 
   

 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 021 854 -1 244 562 -1 181 406 -5 % 
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PALVELUOSA 

1. PERUSTURVATOIMI  

1.1 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

 
Päijät-Hämeen kunnat, lukuunottamatta Heinolaa ja Sysmää, ovat päättäneet perustaa Päijät-Hämen 

hyvinvointikuntayhtymän, joka aloitti toimintansa 1.1.2017. Yhtymä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut maakunnassa niin, että palvelujen siirtäminen hallitusti kohti maakuntahallintoa on mahdollista 

toteuttaa. Mikäli maakuntahallinto ei toteutuisi, hyvinvointikuntayhtymä turvaa palvelujen saatavuuden 

edelleen koko maakunnassa.  

 

Hartolan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluihin ja 

erikoissairaanhoitoon järjestää näin ollen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kunta on luovuttanut 

järjestämisvastuun kuntayhtymälle valtuuston päätöksellä, joka merkitsee sitä, että kunta ei voi alkaa itse 

tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. 

 

Kuntayhtymän kuntamaksuosuuksien lähtökohtana vuodelle 2019 on 621,5 milj. euroa, joiden kasvu on 

2,45 % nousu.  Kuntamaksuosuudet kasvavat 14,9 milj. euroa Peruskuntayhtymän toimintatuotot ovat 

yhteissummaltaan 727,1 milj. euroa ja toimintakulut 720,6 milj. euroa ja talousarvion tulos -7,7 milj. euroa. 

 

Talousarvion alijäämä -7,7 milj. euroa katetaan hankerahoituksella ja myymällä omaisuutta ja liiketoiminnan 

tuottavuuden 2 % nostolla. Tuottavuuteen vaikutetaan ikääntyneiden kyvyllä asua itsenäisesti, kotihoidon 

palvelutarpeen kasvun hillintää tehostamalla, alaikäisten kodin ulkopuolisten sijoitusten vähentämisellä sekä 

muilla kustannussäästöillä. 

  

Hyvinvointikuntayhtymä on pyrkinyt vuonna 2018 eri keinoin sopeuttamaan toimintaansa ja hillitsemään 

kustannuksia.  Rationalisointihyödyt eivät ole vielä realisoituneet kuluvan vuoden toiminnan kustannuksiin. 

Vuoden 2018 tilinpäätösennusteen mukainen kuntarahoituksen tarve on 617,5 milj. euroa ja jäsenkuntien 

maksuosuudet nousevat ennakkoarvion mukaan vuonna 2018 noin 11 milj. euroa. 

 

Vuonna 2019 yhtymässä siirrytään keskitettyyn asiakasohjaukseen, jonka toivotaan tuovan parempia 

toimintatapoja ja talouden sopeuttamiseen tarvittavia välineitä. Ikääntyvien kotona selviämistä tuetaan. 

Perhekeskukset käynnistetään yhteistyössä kuntien ja seurakuntien kanssa.  Lisäksi ICT palveluiden osalta 

varaudutaan aiempaa paremmin kyberriskeihin parantamalla tietoturvallisuutta ja järjestelmien 

toimintavarmuutta. 

 

Tärkeimmät kehittämishankkeet ovat: 

• Keskussairaalan RV7 rakennushanke aloitetaan vuonna 2019, joka merkitsee myös huonokuntoisten 

kiinteistöjen purkamista. Purkamisen vuoksi alas kirjattavia kuluja aiheutuu n. 2,2 milj. euroa vuonna 

2019. 

• Akuutti24 kehittää tiimimalleja lääkäriin pääsyn nopeuttamiseksi. Yleistä terveysneuvontaa 

kehitetään osana asiakasohjausta. 

• Palveluseteli laajenee ikääntyneiden asumispalveluissa 

• Ympärivuorokautinen asuminen vähenee 

 

Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan:  

 

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään yhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio 

perustuu jäsenkuntien kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. 
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Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen 

tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. Yhtymähallitus raportoi kuukauden välein 

jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. 

 

Kunnan ja yhtymän välisessä palvelusopimuksessa on hyväksytty maksuosuudeksi vuodelle 2019 

12.672.993 euroa, joka toimii kunnalle ennakkolaskutuksen perusteena. Tilinpäätösennusteen mukaan 

vuoden 2018 maksuosuus tulee olemaan 12 758 800 euroa. Perustuen kunnan omaan arvioon 

kustannusten kehityksestä Hartolan kunta on varannut talousarviossa maksuosuuksiin 12.718.000 euroa.  

Todelliset kustannukset laskutetaan vuoden 2018 tilinpäätöksessä, ja ne perustuvat palvelujen käyttöön 

vuoden 2018 aikana. 

  

Kuntayhtymä perustelee kuntien maksuosuuksien 2,1 % kasvua henkilöstömenojen kasvulla (2,1 %), 

inflaatiolla, väestön ikääntymisen vaikutuksilla kustannuksia kasvattavasti, hoitojen parantumisella ja 

kehittämistarpeella. 

  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot vuoden 2019 talousarviossa jakautuvat seuraavasti eri 

toimialueiden kesken: 

 

PERUSTURVATOIMI    

 TA 2018 TP ennuste 2018 TA 2019 

Sosiaali- ja perusterveyden huolto  8 300 000 8 740 000 8 700 000 

Erikoissairaanhoito 3 350 000 3 238 000 3 240 000 

Päivystyskeskus 251 193 337 000 337 000 

Ensihoitokeskus 383 223 311 000 311 000 

Ympäristöterveydenhuolto 157 000 132 800 132 000 

Perustamiskustannukset sis. ylläoleviin sis. ylläoleviin sis. ylläoleviin 

PERUSTURVA TOIMI yht. 12 469 288 12 758 800 12 718 000 

 

Hyvinvointiyhtymän perustamismenoihin on varattu 27.800 euroa ja se on kirjattu perusterveydenhuollon 

kustannuspaikalle. 

 

Palvelusopimuksessa on sovittu seuraavien kuntakohtaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta: 

 

1. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan sopimuksen jatkaminen vuoden 2019 loppuun saakka 

tarvittaessa suorahankintana (sopimuksen päättymisen 30.4.2018 vuoksi) 

2. Selvitetään yhteistyössä lähipalvelut turvaava menettely, jolla Hartolan sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut tuotetaan 1.1.2020. 

3. Kotisalo –kokonaisuuden myynti ja asumispalveluiden liikkeenluovutus Avain palvelukodit Oy:lle ja 

Esperi care Oy:lle. Ikääntyvien asumispalvelujen turvaaminen Hartolassa myös uuden 

palveluntuottajan toimesta. 

4. Kuntien yhteisesti hyväksymät kehittämisasiat kuten työllisyyden hoitoon liittyvät toimenpiteet 

 

Kuntayhtymä jatkaa aktivointityön, kuntouttavan työtoiminnan sekä eläkeselvittelytoiminnan tehostamista. 

Kuntouttavan työn asiakasmäärät ja toimintapäivät raportoidaan kunnille kerran kuukaudessa. Tavoitteena 

on, että kuntouttavan työn asiakasmäärä kasvaa vuonna 2019 koko yhtymässä 15 %. Tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää riittäviä asiakasohjauksen ja työtoiminnan ohjausresursseja sekä kuntouttavan 

työtoiminnan paikkoja, joiden lisäämiseen myös kunnat sitoutuvat. 
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Hartolan kunnan tavoitteet Päijät-Hämeen uutta hyvinvointikuntayhtymää koskien 

 

Hartolan kunta asettaa seuraavat tavoitteet osana omistajaohjausta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle 

vuotta 2019 koskien:  

 

• Yhtymän toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden lisääminen 

• Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden luominen myös pieniin kuntiin 

• Lähipalvelujen turvaaminen ja tuottaminen Hartolassa 

• Palvelujen toteuttaminen hyväksytyn talousarvion puitteissa 

• Tiivis ja systemaattinen yhteistyö kuntien työllisyyspalveluiden kanssa työmarkkinatukimenojen 

pienentämiseksi ja aktiivinen kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen yhteistyössä kuntien kanssa 

• Tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida kuukausittain ja vähintään osana puolen vuoden 

osavuosikatsausta sekä tilinpäätöksessä.  

 

Perusturvatoimi Tp 2017 
Ta 2018 + 

muutos 
Ta 2019 

Muutos 2018-

2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset        

  Toimintamenot, ulkoiset -12 690 224 -12 650 409 -12 942 960 2 % 

  Toimintakate, ulkoinen -12 690 224 -12 650 409 -12 942 960 2 % 

          

  Toimintatulot, sisäiset        

  Toimintamenot, sisäiset      

          

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -12 690 224 -12 650 409 -12 942 960 2 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot        

  Muut laskennalliset kustannukset      

          

  Tehtävän kokonaiskustannukset -12 690 224 -12 650 409 -12 942 960 2 % 
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2. SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA   
 
Yleisenä tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa kuntalaisille ajanmukaiset varhaiskasvatus-, perusopetus- ja 

hyvinvointipalvelut lähellä asukkaita. 

 

Tavoitteena on kunnan strategian mukaisesti kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. 

Sivistystoimen palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. 

 

Kunnan elinvoimaisuuden sekä asukkaiden aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen on keskeistä 

kaikkien sivistystoimen palvelujen järjestämisessä. Hyvinvoinnin edistämisessä on tärkeällä sijalla myös 

moniammatillinen tiimityö. 

 

Toimialan suunnitelman yleisperusteet ja kehitysnäkymät 201 9 - 2021 

 
Esiopetuksen lapsimäärät vaihtelevat 19 ja 21 lapsen välillä vuosittain. Perusopetuksen 1. – 9. luokkien 

oppilasmäärä 20.9.2018 on 167 oppilasta ja oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan 10 prosenttia 

suunnitelmakauden aikana. 

 

Tällä hetkellä 0-6 vuotiaita lapsia on 112, joista varhaiskasvatuksen piirissä on 66 lasta. 

 

Varhaiskasvatuslain mukaiset lasten ja aikuisten väliset suhdeluvut pysyvät ennallaan. Subjektiivista oikeutta 

on rajattu vuonna 2016 siten, että kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia/viikko, 84 

tuntia/kuukausi. Varhaiskasvatusta järjestetään kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat 

työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai jos se on tarpeen lapsen 

kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. 

 

Uusien valtakunnallisten varhaiskasvatuksen perusteiden pohjalta on laadittu paikallisella tasolla oma 

varhaiskasvatussuunnitelma, joka on otettu käyttöön 1.8.2017. Esiopetuksessa noudatetaan 1.8.2016 

käyttöön otettua suunnitelmaa. Esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman 

toteuttaminen vaatii pedagogista tiimityöskentelyä ja oppimisympäristöjen kehittämistä mm. digitaalisten 

laitteiden hankintaa ja ylläpitoa sekä henkilökunnan koulutusta. 

 

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 on käytössä 1.8.2018 alkaen 1.– 8. luokilla. 

Opetussuunnitelmauudistus jatkuu siten, että uusi opetussuunnitelma OPS2016 on käytössä 1.8.2019 

alkaen koko perusopetuksessa. 

 

Opetussuunnitelmauudistuksessa korostuvat oppilaiden osallisuus, digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja 

laaja-alainen osaaminen. Opetussuunnitelman jalkauttaminen vaatii laitteistojen ja uusien oppimateriaalien 

hankintaa sekä henkilökunnan koulutusta ja työnohjausta. Uudistuksen myötä lisääntynyt valinnaisuuden 

määrä vaatii myös lisää opetuksen tuntiresurssia, jotta pienille 10-25 oppilaan ikäluokille voidaan taata 

monipuolinen valinnaisainetarjonta. 

 

2.1 Sivistystoimen hallinto 

 
Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on mahdollistaa sivistystoimen palvelujen tuottaminen lähellä asukkaita 

kustannustehokkaasti. Sivistystoimen hallinto vastaa toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista sekä 

osallistuu kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
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Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 

Toimivien ja ajanmukaisten varhaiskasvatus-, perusopetus- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen lähipalveluna 

kustannustehokkaasti. 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden sitovat 

tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 

Toimivat ja ajanmukaiset 

palvelut 

Vaikuttavuustavoitteet 

Toimintasuunnitelmien 

mukaisten palvelujen 

tuottaminen 

 

Arviointikyselyt eri 

toimialoilla 

 

 

Henkilöstön koulutus ja 

esimiestyön tukeminen 

 

Tuottavuustavoitteet 

Taloudelliset rakenteet ja 

toimintamallit 

Tuottavuustavoitteet 

Taloussuunnitelmien 

mukaiset palvelut 

 

Osavuosikatsaukset / 

vertailu talousarvioon 

 

Taloussuunnitelman 

toteuttaminen 

 

2.2 Varhaiskasvatuspalvelut 

 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia 

yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatusta toteutetaan valtakunnallisten säädösten, 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Hartolan linjausten mukaisesti. Hartolan kunnan sivistys- ja 

hyvinvointilautakunnan 6/2017 hyväksymä ja 1.8.2017 käyttöön otettu Hartolan 

varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään 1.9.2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain 540/2018 ja 

Valtioneuvoston asetuksen 753/2018 mukaisesti ja otetaan käyttöön 1.8.2019.  

 

Varhaiskasvatuslaki tuo muutoksia päiväkodin henkilöstön kelpoisuuksiin, tehtävänimikkeisiin ja 

rakenteeseen. Vuoden 2030 alusta päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 

henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai 

varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Päiväkodin johtajalta 

edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta ja 

kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Tämä on otettava huomioon henkilöstön rekrytoinnissa.  

 

Uudessa laissa korostuvat mm. lapsen edun ensisijaisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Varhaiskasvatus edistää tasa-arvoa ja estää syrjäytymistä. Tutkimusten mukaan tehokas keino ehkäistä 

nuoruusiän ongelmia (päihteiden käyttö, väkivaltainen käytös, syrjäytyminen) on lapsen varhainen tukeminen 

harjoittelemalla erityisesti tunnetaitoja ja vastuullista sosiaalista käytöstä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö 

koulutetaan käyttämään Papilio-ohjelman mukaisia konkreettisia toimintakeinoja em. taitojen oppimiseksi. 

Olennaisessa osassa on yhteistyö huoltajien kanssa.  

 

Lapsen tuen ja turvallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot voivat liikkua niitä 

tarvitsevien viranomaisten ja päiväkodin tai perhepäiväkodin välillä.  

Varhaiskasvatuksen uuteen tietovarantoon (Varda) tallennetaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä, henkilöstöä, 

perhettä ja lasta koskevia tietoja, joita eri viranomaiset tarvitsevat hoitaessaan viranomaistehtäviään. 

Tietojen keruu kunnista alkaa 1.1.2019. 
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Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 

 

Varhaiskasvatuslain 

mukaisten palvelujen 

tarjoaminen. 

 

 

 

 

Lasten tasapainoisen 

kasvun, kehityksen ja 

oppimisen turvaaminen 

sekä lapsiperheiden 

hyvinvoinnin tukeminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivoitunut ja 

hyvinvoiva henkilöstö. 

 

 

Monipuolisten 

palvelujen tuottaminen 

kysyntää vastaavasti. 

 

 

 

 

Lapsen edun mukaiset, 

laadukkaat 

varhaiskasvatuspalvelut. 

 

Varhaiskasvatuksen 

kehittäminen. 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön 

täydennyskoulutus ja 

työyhteisön kehittäminen. 

Riittävä henkilöstö ja 

tarvittaessa ulkopuolisten 

sijaisten käyttö. 

 

 

Asiakaskyselyt 

 

 

 

 

 

 

Maakunnallinen 

varhaiskasvatuksen 

arviointi 2019. 

Esiopetuksen 

maakunnallinen 

kysely 2018. 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstökyselyt ja 

kehityskeskustelut. 

 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään 

palvelujen suunnittelussa ja lasten 

osallistumista lisätään ottamalla 

heidät mukaan toiminnan 

suunnitteluun. 

 

 

Kyselyn tulokset otetaan huomioon 

palvelujen kehittämisessä ja 

toiminnan suunnittelussa. 

1.9.2018 käyttöön otettu 

varhaiskasvatuslaki ja asetus sekä 

varhaiskasvatussuunnitelma ja 

esiopetussuunnitelma ovat 

työntekijöiden työn perusta. 

Yhteistyö huoltajien kanssa, vasu- 

keskustelut. OHR/Laku- palaverit 

1Xkk, tarvittaessa useammin. 

OHR/Laku-ryhmä arvioi tavoitteiden 

toteutumista 

 

Lähikuntien kanssa yhteinen 

koulutuspäivä 1Xv.  

Hyödynnetään PHKS:n ja Päijät-

Hämeen seudullisten 

varhaiskasvatuspalveluiden 

koulutustarjontaa. Hankkeisiin 

liittyvät koulutukset. 

Koulutussuunnitelman 

toteuttaminen. 

Tyhy-toimintaa ja koulutusta 

tiimityön kehittämiseksi. 

Tuottavuustavoitteet 

 

Kustannustehokas ja 

vaikuttava 

palvelutoiminta. 

 

 

Joustavat, 

tarkoituksenmukaiset sekä 

kehittyvät palvelut ja 

organisaatio. 

 

 

Sähköisten ohjelmistojen 

käytön kehittäminen. 

 

 

 

Lasten lukumäärä eri 

toimintamuodoissa 

 

 

Suhdelukujen mukainen 

lapsimäärä. Henkilökunnan 

tarkoituksenmukainen käyttö, 

sijaistaminen. Tiimivastaavat eri 

varhaiskasvatusyksiköissä sekä 

tiimityö. 

 

Koulutus 

 

 

Varhaiskasvatus 

 
Varhaiskasvatusta on järjestettävä lapselle asumisen ja oleskelun perusteella. Varhaiskasvatuslain mukaan 

kunnan velvollisuus on järjestää varhaiskasvatuspalvelua siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin 

kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuspalvelujen tulee olla lähellä käyttäjiä.  

 

Kokopäiväistä varhaiskasvatusta on järjestettävä lapsille, joiden vanhemmat ovat työssä kokoaikaisesti, 

opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Varhaiskasvatus voi olla kokopäiväistä 
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myös mm. kuntoutuksellisista syistä. Lisäksi lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20h/viikko, vaikka 

vanhemmat olisivat kotona. 

 

Hartolan kunnan strategian mukaan paikkakuntaa kehitetään tukemalla yritystoimintaa, joka edistää 

työllisyyttä. Hartolaa mainostetaan hyvänä paikkana asua. Uusille asukkaille tarjotaan rakentamispaikkoja ja 

tontteja, sekä maksetaan vuokra- ja asunnonostotukea ja vauvarahaa. Kuntaan muuttavat perheet tuovat 

tullessaan varhaiskasvatuspalveluja tarvitsevia lapsia.  

 

Elinvoimaisuus syntyy oikeanaikaisista panostuksista julkisiin palveluihin. Kahden viikon hakuaikaa 

sovelletaan myös muuttotilanteissa, jos muutto toiseen kuntaan tapahtuu työn tai opintojen takia, eikä 

varhaiskasvatuksen alkamisajankohta ole ollut ennakoitavissa. Varhaiskasvatuspaikkoja on oltava riittävästi 

ja lisääntyvään varhaiskasvatuksen tarpeeseen on kyettävä reagoimaan nopeasti. Laadukasta 

varhaiskasvatusta ei ole ilman riittävää, koulutettua ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Valtioneuvoston asetus 

varhaiskasvatuksesta määrittelee henkilöstön mitoituksen. Mitoituksessa on otettava huomioon myös lasten 

tuen tarve henkilöstömäärään nähden. Tarvittaessa palkataan lisää henkilöstöä. 

 

Hartolan kunnan strategian yhtenä päätavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen ja yhdeksi tavoitteen 

toteuttamisen keinoksi mainitaan mm. lapsiin panostaminen. Hartolassa tarjotaan monipuolisia 

varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille vastaten lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä varhaisen 

tuen tarpeisiin. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Vantussa, ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa, sekä 

perhe- päivähoidossa (2 hoitajaa). Vuorohoito järjestetään Onnimannissa. Varhaiskasvatuksen eri 

toimintamuodot säilytetään, että voidaan vastata perheiden erilaisiin varhaiskasvatuksen tarpeisiin. 

 

Esiopetus 

 
Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta perusopetuslain määrittelemää ja 

esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä 

vanhempien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisvalmiuksia, sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia 

taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetusta järjestetään 

päiväkoti Vantussa. 

 

Varhaiserityiskasvatus 

 
Jokainen lapsi on oikeutettu saamaan tukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Varhaiskasvatuslain mukaan 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita tulee olla saatavilla silloin, kun lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa tarvitaan lapsen tuen ja tukitoimenpiteiden arviointia. Erityistä 

kasvatusta ja tukea tarvitsevat lapset pyritään sijoittamaan päiväkoti Vanttuun, jossa henkilökunta on saanut 

koulutusta erityiskasvatukseen liittyen ja tottunut työskentelemään tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien 

lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tukena toimii monialainen asiantuntijaryhmä Laku 

(esiopetuksessa OHR).  

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut järjestetään ostopalveluna 2pv/kk. 

 

Kotihoidon tuki 

 
Kotihoidon tukea myönnetään vanhemmalle tai muulle huoltajalle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan 

järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päivähoidossa). Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu 

hoitaja (esim. sukulainen). 1.8.2017 Hartolan kunta on myöntänyt hakemuksesta kuntalisää. 

 

Lasten kotihoidontuen saajien määrä vuosina 2011–2018. 
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Lasten kodinhoidon tuet 

Vuosiluku Keskimäärin lapsia Kodinhoitotuen määrä 

2011 37 97 000 € 

2012 30 99 270 € 

2013 36 101 560 € 

2014 36 112 262 € 

2015 37 118 750 € 

2016 46 144 060 € 

2017 30 104 160 € 

 

Tunnuslukuja:  TP 2017 TA 2018  TA 2019 TS 2020  TS 2021 

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa 

- esiopetuksessa  

- päiväkotihoidossa (myös esiopp.) 

- perhepäivähoidossa (Onnimanni+pph)  

 

Päivähoitopaikan hinta € / pv /lapsi 

- Vanttu 

- Onnimanni 

- Pph 

Laskettu ulkoiset menot + hallintomenot v. 

2015 läsnäolopäivillä 

Esiopetuksen hinta €/esioppilas  

laskettu menot/p 

67 

(11) 

30 

37 

 

 

65 euroa 

44 euroa 

55 euroa 

 

 

 

82 euroa 

69 

(12) 

31 

38 

 

 

44 euroa 

38 euroa 

66 euroa 

 

 

 

58 euroa 

65 

(19) 

33 

32 

 

65 

(19) 

33 

32 

58 

(21) 

30 

28 

 

 

2.3 Perusopetus 

 
Päijät-Hämeen koulutuspoliittiset linjaukset esi- ja perusopetuksessa ovat: 

1. Osaamisalojen yhdistelmillä ajankohtaisuutta (monialaiset oppimiskokonaisuudet) 

2. Työelämä ja yrittäjyys koulutuksen ytimessä (ohjauksen tehostaminen) 

3. Oppimisen metataidot osataan vauvasta vaariin (rohkaiseva ohjaus oppimisprosessin aikana) 

4. Syrjäytymiseen tartutaan napakasti (tukeva ja välittävä vuorovaikutus) 

5. Kansainvälistä yhteistyötä lisätään (maahanmuuttajien kotoutuminen ja suvaitsevaisuus) 

 

Edellä mainitut kohdat 1-5 ovat seudun kuntien yhteinen strateginen linjaus maakunnan esi- ja 

peruskoulutusta koskevaan päätöksentekoon. Linjaukset ovat olleet mukana uudistetun opetussuunnitelman 

valmistelussa ja ne on sisällytetty seudulliseen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan Päijät-Hämeen 

kunnissa noudatettaviksi toimenpiteiksi.  

 

Perusopetusta annetaan Hartolan Yhtenäiskoulussa. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat 

inkluusion periaatteella oman ikäluokkansa yleisopetuksen ryhmässä laaja-alaisten erityisopettajien ja 

koulunkäynninohjaajien tuella. Toimin-alueittain järjestetty erityisopetus toimii kuitenkin pääosin omana 

opetusryhmänään. 

 

Lukuvuonna 2018 – 2019 erityistä tukea saavia perusopetuksen oppilaita on koulussa 6,1 % ja tehostettua 

tukea saavia oppilaita 14,9 %.   
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Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 

Lasten ja nuorten oppimisen, kasvun, hyvinvoinnin ja kehityksen sekä perheiden kasvatustehtävän tukeminen. 

Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit. 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden sitovat 

tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Lasten ja nuorten 

tasapainoisen oppimisen, 

kasvun 

ja kehityksen edistäminen 

ja tukeminen 

 

 

 

 

 

 

Oppilaiden jatko-opintojen 

ja ammatinvalinnan 

kannalta tarpeellisten 

tietojen ja taitojen 

saavuttaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivoitunut, hyvin- 

voiva ja työhönsä 

sitoutunut henkilöstö 

 

 

 

Oppimisen rohkaiseva 

tukeminen 

 

Syrjäytymisen ja kiusaamisen 

ehkäisy  

Monikulttuurisuuden ja 

suvaitsevaisuuden edistäminen 

 

Lasten ja nuorten osallisuuden 

edistäminen 

 

 

Monipuolinen ja laadukas 

opetus 

TVT-taitojen parantaminen 

Jatko-opintovalmiuksien 

turvaaminen 

 

 

 

 

 

 

 

Fyysisten työolosuhteiden 

parantaminen 

Täydennyskoulutuksen 

tarjoaminen 

Tyhy-toiminnan 

monipuolistaminen 

 

KiVa-koulu kysely 

Laajan 

terveystarkastuksen 

avainindikaattorit 

Kouluterveyskysely 

 

 

 

 

 

 

Opetustunnit/ 

oppilas 

Koulupudokkaiden  

määrä 

Maakunnallinen 

arviointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstökyselyt 

Kehityskeskustelut 

 

KiVa Koulu -ohjelma 

Kouluterveyskysely 

 

Liikkuva Koulu 

Vanhempien tapaamiset 

Yksilökohtainen 

oppilashuolto 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta 

Oppilaskuntatoiminta 

 

 

Opetussuunnitelman ja 

toimintasuunnitelmien 

toteuttaminen 

 

Monipuolinen opetus- ja 

valinnaisainetarjonta 

 

Etsivä nuorisotyöntekijä 

koululla viikottain 

 

Koho-jaksot Nuorten 

työpajalla 

 

 

Tyhy-toiminta 

Koulutussuunnitelmien 

toteuttaminen 

 

 

Tuottavuustavoitteet 

 

Kustannustehokas ja 

vaikuttava palvelutoiminta 

 

 

Tuottavuustavoitteet 

 

Tehtävien hoitaminen 

tehokkaasti ja taloudellisesti 

Opetusryhmien järkevä 

muodostaminen 

 

Kiinteistön järkevä ja 

monipuolinen käyttö 

 

 

 

Kustannukset 

euroa/oppilas 

 

 

Keskimääräinen 

ryhmäkoko 

 

Tilojen käyttöaste 

koulupäivän aikana ja 

muu käyttö 

 

 

Henkilöstösuunnitelman ja 

toimintasuunnitelman 

yhteensovittaminen 

 

 

Tilojen joustava ja 

monipuolinen käyttäminen, 

oppimistilojen suunnittelu 

 

Tunnuslukuja 

 
 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 

Oppilasmäärä 

20.9. 

191 185 

15 aik. po 

167 

15 aik. po 

154 150 150 

€/oppilas ilman 

vammaisopetusta 
11913 11502 11929 13178 

  

€/oppilas sisältää 

vammaisoppilaat 
12941 12454 13100 13639 

  

Ryhmäkoko (ka) 15,9 15,4 14,0 14,0 15,0 15,0 
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2.4 Vapaa sivistystyö 

 
Perustehtävänä on tuottaa laadukkaita kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita, jotka edistävät asukkaiden 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisäävät yhteisöllisyyttä. 

 

Kulttuuripalvelut  

 
Monipuoliset kulttuuripalvelut vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä paikallista identiteettiä. Rikas 

paikallinen kulttuuri luo edellytyksiä hyvinvoinnin kokemuksellisuudelle lisäten yhteisöllisyyttä ja kunnan 

vetovoimaa. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia taiteen ja kulttuurin aloilta pyrkien ottamaan huomioon 

laajasti eri ikäryhmät. Tärkeimpiä kulttuuritoimen järjestämiä tapahtumia ovat mm. Maila Talvio –salonki 

taidenäyttely ja kunnan Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Outolintu elokuvayötä unohtamatta. 

 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 

Monipuolisen kulttuuritoiminnan tarjoaminen kaikenikäisille. 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Monipuolista 

kulttuuritoimintaa 

kaikenikäisille 

 

Hyvinvointia lisäävät 

edellytykset  

taiteen ja kulttuurin  

tekemiselle ja 

kokemiselle 

 

Monipuolinen kulttuuri- 

tarjonta 

Kunnan kulttuuritilojen ja 

ympäristön 

hyödyntäminen 

 

 

Asiakaspalautteet 

 

Yleisömäärät 

Monipuolinen,  

kysyntään vastaava  

kulttuuritarjonta 

Paikallinen ja seudullinen 

yhteistyö   

 

Elokuvayhteistyö Keski-

Suomen 

elokuvakeskuksen kanssa  

Avustukset 

 

Liikuntapalvelut 

 
Liikuntapalveluiden tavoitteena on tarjota monipuolisesti erilaiset liikkujat huomioiden helposti 

saavutettavissa olevia liikuntapaikkoja ja lisätä liikkujien tietoisuutta omatoimisen liikunnan 

terveysvaikutuksista. Sisäliikuntapaikkoina toimivat Liikuntamaja ja monitoimihalli KunkkuAreena. 

Yhtenäiskoulun yhteydessä oleva lähiliikuntapaikka ja Liikuntamajan ympäristö luovat erinomaiset 

edellytykset ulkoliikunnan harrastamiseen 

 

 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 

Edistetään eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla tasapuolisesti Kustannustehokkaat ja 

vaikuttavat toimintaprosessit. 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden sitovat 

tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Edistetään  

hyvinvointia ja terveyttä 

liikunnan avulla 

 

Tietoisuus omatoimisista 

liikuntamahdollisuuksista 

 

Liikuntaan ohjaaminen ja 

tukeminen liikuntapaikkojen 

saavutettavuudella ja 

asiantuntevalla ohjauksella 

 

Hyvinvointi-indikaattorit 

 

Tilastot 

 

Osallistujien aktiivisuus 

Vakiintuneet tapahtumat 

ja aktivointitoimenpiteet 

 

Markkinointiin ja 

tiedotukseen 

panostaminen 
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Toimintakyvyn  

ylläpitäminen ja  

parantaminen liikunnan  

avulla 

 

Terveysliikunnan 

palveluiden kattavuus 

yksilölliset tarpeet 

huomioiden 

 

Riittävät resurssit ja 

ammattitaitoiset ohjaajat 

 

Liikuntamahdollisuuksien 

saavutettavuus ja 

monipuolisuus 

Testien tulokset 

 

Osallistujakyselyt 

 

 

Liikuntalähetteet ja niiden 

vaikuttavuus 

Varausjärjestelmän 

modernisointi 

 

Paikallinen ja seudullinen 

yhteistyö 

 

Testi- ja 

liikuntatapahtumien 

järjestäminen 

 

Seudulliset aluefoorumit  

 

Hankitaan 

liikuntaneuvontaa 

PHLU:lta  
   

 

Nuorisopalvelut 

 
Tavoitteena on tarjota laadukkaita ennaltaehkäisevän nuorisotyön toimintamuotoja arkeen ja juhlaan nuorten 

yksilölliset tarpeet huomioiden. Nuokun, Nuorten Työpaja Signaalin ja Etsivän Nuorisotyön yhteinen tila 

mahdollistaa 7-29 -vuotiaille suunnatut ajankohtaisiin asioihin ja kasvun haasteisiin painottuvan 

räätälöidynkin toiminnan. Nuorisotila on nuorten suvaitsevaisuutta, päihteettömyyttä ja itsenäistymistä tukeva 

valvottu ja ohjattu vapaa-ajan viettopaikka. 

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään nuorille monipuolista toimintaa ja seudullista yhteistyötä 

tehdään mm. nuorisovaltuustojen sekä nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa. 

 

Nuorten kesätyöllistäminen toteutetaan Lions Club Hartolan ja Hartolan Yrittäjien tukemia kesätyöpasseja alle 

18-vuotiaille nuorille jakaen. Nuorten kesätyöllistämisen tavoitteena on lisätä nuorille valmiuksia toimia 

työmarkkinoilla ja oppia työelämän pelisääntöjä. 

 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toiminta: päihteettömyyttä, suvaitsevaisuutta ja itsenäistymistä vahvistaen. 

Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit. 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Lasten ja nuorten 

hyvinvointia edistävä 

toiminta ja 

monipuoliset 

päihteettömät vapaa-

ajanviettomahdollisuu

det 

 

Nuorten arjen 

hallinnan ja kasvun 

tukeminen 

 

Nuorten osallisuus ja 

kuuleminen 

Monipuolinen toiminta 

Nuorisotilalla 

 

Nuorisovaltuusto 

aktiivisena vaikuttajana 

 

Nuorten aktiivisuuden 

tukeminen 

harrastustakuulla 

 

Monialainen työryhmä ja 

seudullinen yhteistyö 

Hyvinvointi-indikaattorit  

 

Tilastot 

 

Kyselyt 

 

Tapahtumien 

lukumäärä ja 

kävijämäärät 

 

Osallistujien antama 

palaute 

Nuorisovaltuusto osallistuu 

päätöksentekoon kunnassa 

 

Tapahtumat ja ohjattu päihteetön 

toiminta 

 

Moniammatillinen työryhmä ja 

seudullinen yhteistyö 

 

Harrastustakuun mukainen 

liikuntaan ja harrastuksiin pääsy 

mm. edullisin tilavuokrin ja 

liikuntaryhmin 

Erityisnuorisotyö Etsivä nuorisotyö ja 

nuorten työpajatoiminta 

Asiakkaiden määrä  

 

Etsivän nuorisotyön tunnetuksi 

tekeminen 
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tavoittavat alle 29- vuotiaat 

ilman koulutusta tai työtä 

olevat ja 

syrjäytymisvaarassa olevat 

nuoret 

Nuorisotyöttömien 

määrä 

 

Nuorten 

jatkosijoittuminen 

pajajakson tai 

koulutuksen jälkeen 

 

Välituntitoiminta yhtenäiskoululle 

 

Jatkosuunnitelma- keskustelut 9-

luokkalaisten kanssa yhdessä 

kuraattorin kanssa  

Nuorten 

toiminnallinen ja 

suunnitelmallinen 

aktivointi  

Autetaan nuoria 

sijoittumaan koulutukseen 

ja työelämään erilaisin 

tukitoimin itsenäistymistä 

ja elämänhallintaa tukien 

 

Startti- valmennuksen ja 

aktiviteettien kehittäminen 

Nuorten työpajalla 

sopimukselliset nuoret 

ja etsivällä 

sopimuksettomat 

kontaktit; asiakasmäärä 

ja valmennuspäivät 

 

Työvoimaviranomaisten 

tapaamiset 

Räätälöity pajapaikka kaikille sitä 

tarvitseville työttömille nuorille.   

  

Moniammatillinen seutuyhteistyö 

 

Toimintaa haetaan 

hankerahoitusta 

Tehokkaat tukitoimet 

 

Tuetaan opiskeluihin yhteistyössä 

oppilaitosten kanssa 

 

Osaan! – hanke yhteistyössä 

Sysmän ja Joutsan kanssa 

 

Kesätyöllistäminen yhdessä eri 

toimijoiden kanssa 

 

Nuorten työpaja – hanke 

 
Nuorten Työpaja Signaali tarjoaa 16–29 -vuotiaille työttömille nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun 

työntekoon, räätälöityyn koulutuspolkuun ja opintojen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen 

järjestäjän kanssa sekä tukea avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.  Työpajalla kehitetään nuoren 

elämänhallintataitoja ja tuetaan terveellisiin elämäntapoihin.  

 
 2018 2019 2020 

Tavoitetut nuoret 45 nuorta 45 nuorta 45 nuorta 

Pajalla tehdyt sopimukset 30 nuorta 30 nuorta 30 nuorta 

Muihin toimenpiteisiin ohjatut nuoret 15 nuorta 15 nuorta 15 nuorta 

 

Hartolan etsivä -hanke  

 
Etsivän nuorisotyön pääkohderyhmänä ovat hartolalaiset, alle 29 –vuotiaat nuoret, jotka ovat jääneet 

työelämän ja opintojen ulkopuolelle. Se on tavoitteellista ja toiminnallista tukea, joka pitää sisällään yksilö- ja 

pienryhmätoiminnan ohjausta, päihdekasvatusta ja arjenhallintataitojen vahvistamista. Etsivän nuorisotyön 

painopisteenä on ennaltaehkäisevä työ, joka näkyy tiiviinä yhteistyönä esim. Hartolan yhtenäiskoulun ja 

alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa.  

 
 2018 2019 2020 

Asiakkuudet 45 45 47 

Asiakkaiden ikäjakauma: 21-vuotiaat tai alle 39 39 40 

22 – 29 vuotiaat 6 6 6 
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Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana järjestämässä starttivalmennusta Nuorten työpajan sekä 

Toimintakeskuksen kanssa. Etsivä toimii myös Rikosseuraamuslaitoksen apuvalvojana ja on mukana 

Puolustusvoimien Time Out –Aikalisä! –toiminnassa. 

 
Kirjasto 

 
Hartolan kunnankirjasto kuuluu kunnan lakisääteisiin peruspalveluihin ja sen tavoitteena on edistää väestön 

yhtäläisiä mahdollisuuksia kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, sekä sivistykseen. Kirjaston tehtävänä on 

mahdollistaa kansalaisvalmiuksien kehittäminen ja elinikäinen oppiminen, jossa olennaisena asiana väestön 

opastaminen digitaalisten yhteyksien äärelle. 

 

Tavoitteet 2019–2021 

 
Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Lakisääteisten, kunnan 

peruspalveluihin 

kuuluvien 

kirjastopalvelujen 

tuottaminen. 

Ajantasaiset 

kirjastopalvelut 

tasavertaisesti kaikille 

kansalaisille. 

Kansalaisten 

digineuvonta 

Kokonaislainaus. 

Kirjastokäynnit. 

Aukiolotunnit. 

Henkilöstön koulutus. 

Digiopastuskäyntien 

määrä. 

Lastu-yhteistyö, 

koulutuksissa käyminen, 

sekä 

oman kirjaston jatkuva 

kehittäminen. 

Kattavat 

kustannustehokkaat 

kirjastopalvelut. 

Omatoimikirjaston 

tehokas käyttö. 

Monipuolinen, 

ajantasainen kokoelma. 

Päivitetyt 

kirjastojärjestelmät ja 

verkkopalvelut. 

Ammattitaitoinen 

henkilökunta. 

 

Lainat/asukas. 

Digiopastuskäyntien 

määrä. 

Järkevillä 

henkilöstöresursseilla ja 

omatoimikirjaston avulla 

toteutettavat laadukkaat 

kirjastopalvelut. 

 

 

Tunnusluvut 

 

Kirjastotoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Kokonaislainaus  

- pääkirjasto 

- kirjastoauto 

- kaukolainat 

(ei laskettu 

kokoknaislainauslukuun) 

47 800 

41 448 

6 352 

28 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Lainat/asukas 14,4 15 15 15 15 

Kirjastokäynnit yhteensä 

- pääkirjasto 

- kirjastoauto 

22 804 

19 696 

  3 108 

25 000 25 000 25 000 25 000 

 

 

Aukiolotunnit TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Kirjastoautopysäkit 43 43 0 0 0 

Pääkirjaston aukiolotunnit yhteensä* 1 933 1 562 1 580 1 650 1 650 

Omatoimikirjaston aukiolotunnit*  2555 2555 2555 2555 

Henkilöstön koulutus yhteensä 5 pv  20* pv 10 pv 12 pv 12 pv  
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*Kirjaston aukioloajat ovat ma 10-18 ja ti-pe 10-15 

*Omatoimikirjaston aukiolotunnit on laskettu seuraavasti: vain omatoimipalveluaika 7h/vrk x 365 
*Koulutuspäiviä paljon vuonna 2018 tietokannan päivitykseen liittyvien koulutusten vuoksi 

 

 

Henkilötyövuodet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Kirjaston palkkaamat 3,00  2,5 2,5 2,5 2,5  

Palkkatuella 0,85  0,85 0,85 0,85 0,85  

Yhteensä 3,85  3,35 3,35 3,35 3,35  

 

Seudullinen kirjastoyhteistyö 

 
Päijät-Hämeen LASTU-kirjatoissa on käytössä Axiell Aurora-kirjastojärjestelmä, jossa on yhdistetty kaikkien 

Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja asiakastiedot. 

 

Päijät-Hämeen kirjastojen kokoelmat tarjoavat noin 1,2 miljoonaa kirjaa, musiikkia, kuvatallenteita sekä 

muuta aineistoa asiakkaiden käyttöön. 

 

Päijät-Hämeen kunnissa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollolla, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Orimattila, 

Padasjoki ja Sysmä) toimii yhteensä 18 kirjastoa ja 6 kirjastoautoa.  

 

Vapaa sivistystyö (kansalaisopisto ja musiikkikoulu)  

 
Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Itä-Hämeen Opistolta. Itä-Hämeen Opiston kansalaisopisto tarjoaa 

nuorille ja aikuisille mahdollisuuden kehittävään opiskeluun ja harrastamiseen. Itä-Hämeen Opiston 

musiikkikoulu tarjoaa taiteen perusopetuksen mukaista musiikin perusopetusta. Itä-Hämeen Opiston 

musiikkikoulussa on mahdollista suorittaa musiikin perusopetuksen yleinen oppimäärä. Vapaan sivistystyön 

opetus järjestetään Itä-Hämeen opiston omien tilojen lisäksi kunnan eri kiinteistöissä. 

 

Tunnuslukuja: 

 

2.5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  
 

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa, jota varten tarvitaan pysyvät, toiminnan edellytyksiä 

mahdollistavat rakenteet. Rakenteilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hyvinvointitietoa 

tuottavasta seuranta- ja raportointijärjestelmästä, poikkihallinnollista toimintaa vahvistavasta 

johtamisjärjestelmästä ja johtamisen työvälineistä, osaavasta henkilökunnasta, hyvistä toimintakäytännöistä 

sekä kaikki hallinnonalat kattavasta toimeenpano-organisaatiosta. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien toimialueiden kesken ja yhteistyö 

on välttämätöntä. Teknisten- ja ympäristöpalvelujen tehtävänä on turvata terveyttä ja hyvinvointia edistävät 

elin- ja toimintaympäristöt kuntalaisille. Toiminta kattaa muun muassa asumisen, tuotantoelämän, vesi- ja 

jätehuollon, liikkumisen ja virkistyksen tarvitsemat tilat ja ympäristöt. Koulutus- ja sivistyspalvelujen erityisenä 

tehtävänä on ihmisenä kasvun tukeminen. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, nuoriso- ja liikuntatoimi edistävät 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 

Kansalaisopisto euroa 

Musiikkikoulu euroa 

22 000 

25 000 

26 000 

20 000 

26 000 

22 000 

26 000 

22 000 

26 000 

22 000 
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omalta osaltaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat yhteisöllisyyttä. Koulujen myönteinen 

ilmapiiri, toimiva vuorovaikutus ja fyysinen ympäristö sekä kodin ja koulun välinen aktiivinen yhteistyö 

edistävät kouluviihtyisyyttä, turvallisuutta ja oppimista. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää lisäksi toimivaa yhteistyötä mm. sosiaali- ja 

terveyspalvelujen, järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion paikallisviranomaisten kanssa. 

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on merkittävä rooli asiantuntijana ja tiedon tuottajana sekä laadukkaiden 

palvelujen järjestäjänä. Kunnassa palveluja ja toimintaa tuottavat tahot luovat laajasti mahdollisuuksia 

osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle sekä hyvinvoinnin edistämiselle. Kuntalaisten tarpeiden ja palautteiden 

kuuleminen ja niihin vastaaminen ovat tärkeä osa hyte-työtä ja toiminnan kehittämistä. 

 

Maakunta- ja soteuudistuksen myötä kuntien valtionosuuteen vaikuttaa jatkossa ns. hyte-kerroin. Hyte-

kerroin muodostuu toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista (29 kpl) sekä tulosindikaattoreista (8 kpl). 

Prosessi-indikaattorit liittyvät kuntajohtoon, perusopetukseen ja liikuntaan, ja niillä varmistetaan laadukas, 

tavoitteellinen ja tuloksellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa (mm. raportointi, mittarit, 

vaikutusten ennakkoarviointi, asukkaiden osallisuus). Tulosindikaattorit kuvaavat eri ikäryhmien hyvinvoinnin 

ja terveyden tilaa sekä ovat monisäikeisiä asioita, kuten nuorisotyöttömien osuus, toimeentulotukea 

pitkäaikaisesti saaneiden 25—64-vuotiaiden osuus tai kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 

vuotta täyttäneillä henkilöillä. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii Hartolassa kunnan johtoryhmä. 

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana sekä vastaa 

terveydenhuoltolain (1326/2010) ja nk. vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 980/2012) mukaisten suunnitelmien ja raporttien 

laatimisesta. Suunnitelmissa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan osana kunnan toiminnan ja 

talouden suunnittelua. Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavassa päätöksenteossa tehdään päätösten 

ennakkovaikutusten arviointia (EVA). Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä tukee 

hyvinvoinnin ja terveyden edistävää ja ehkäisevää työtä sekä hyvinvointikertomuksen laatimista. Lisäksi 

Hartolan kunnassa toimii muun muassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön ohjausryhmä ja työryhmä, 

lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman työryhmä sekä nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä. 

Työryhmät pyrkivät toiminnallaan välittämään ja lisäämään tietoa sekä edistämään kohderyhmiensä 

hyvinvointia ja terveyttä. 

 

Ehkäisevä työ on merkittävä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ja kattaa mielenterveyden 

edistämisen, ehkäisevän päihdetyön, perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä pelihaittojen ehkäisyn. Ehkäisevän 

työn budjetti sisältyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen budjettiin. Ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 

valmistuu loppuvuonna 2018 ja ohjaa ehkäisevää työtä ja sen kehittämistä. 

 

Vuoden 2018 alussa käynnistynyt Liikkuen iloa elämää -hanke yhdistää terveysliikunnan ja 

liikuntaneuvonnan kehittämisen sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistamisen. 

Liikuntaneuvojan palvelut tarjotaan kuntalaisille kolmena päivänä viikossa, palvelu tuotetaan ostopalveluna 

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:ltä. Vuodelle 2019 suunnitteilla on yhdistää hankkeeseen lisäksi 

yritysliikunnan kehittäminen. Hanketta hallinnoi hyvinvointikoordinaattori. 

 

Kuntaan on suunniteltu lasten kesätoimintaa kesälle 2019 kuuden viikon ajaksi, arkipäivisin klo 9-15. 

Toiminta on tarkoitettu lapsille ikävälillä 4.-vuotiaista 4. luokan oppilaisiin. Lasten kesätoiminnan tavoitteena 

on tukea lasten ja perheiden arkea. Se tarjoaa lapsille ohjattua toimintaa kesä-heinäkuussa, mikä on 

erityisen tärkeää silloin kun lasten vanhemmat ovat työssä pienten koululaisten loma-aikana. Toiminnasta on 

pieni maksu, ja hintaan sisältyy lounas ja tapaturmavakuutus. Vastuuohjaajana toimii koulunkäynninohjaaja, 

ja yhteistyötä tehdään MLL:n kanssa siten, että paikalle on palkattu vastuuohjaajan lisäksi kaksi nuorta 

apuohjaajaa. Kesätoiminta sijoittuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialueelle. 
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Hyvinvoinnin edistäminen kuntastrategiassa 
 

Kuntastrategia asettaa tavoitteeksi, että hartolalaisten hyvinvointi ja terveys paranevat tuntuvasti ja asukkaat 

osallistetaan kehittämiseen ja hyvinvointityöhön. Kuntastrategiassa todetaan, että kunta ottaa vastuun 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan (panostaa viestintään, huomioi 

esteettömyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden, saavutettavuuden), vastaa verkostoyhteistyön toimivuudesta ja 

luo edellytykset järjestöjen aktiiviselle hyvinvointityölle (järjestöt, yhdistysaktiivit, kehittäjä- & asiantuntijatahot 

ym.), sekä luo asukkaille uusia avoimia vaikuttamismahdollisuuksia ja hyödyntää saatua palautetta ja vastaa 

siihen nopeasti. 

 

Strategiset tavoitteet vuosille 2019-2021     

Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutahot ja resurssit Arviointimittarit 

 Yleinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen 

näkyväksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen huomioidaan kunnan 

strategioissa ja talousarviossa 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 

seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 

 

Kunnassa laaditaan ajantasaiset 

toimintasuunnitelmat ja osallistutaan 

maakunnallisten suunnitelmien 

laatimiseen 

 

Tehdään päätösten 

ennakkovaikutusten arviointi (EVA-

työväline) vaikutuksiltaan 

merkittävistä asioista 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen sisältö kuvataan kunnan 

kotisivuilla, ja suunnitelmat ja raportit 

tulevat kuntalaisten luettavaksi 

 

Tiedotetaan päättäjiä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen nykytilasta 

sekä hyvien käytäntöjen 

vaikuttavuudesta 

  

Johtoryhmä 

hyvinvointityöryhmä 

 

Hyvinvointikoordinaattori 

 

Kunta hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäjänä -

verkostoprojekti 2017-

2019 

 

VESOTE-hanke, PHLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEAviisari 

 

Laadittujen 

suunnitelmien 

toimenpiteiden ja 

indikaattorien 

suunnitelmallinen 

seuranta ja raportointi 

 

Tehdyt EVA-raportit 

 

Ohjelmat ja 

suunnitelmat kotisivuilla 

kuntalaisten luettavissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Terveyserojen 

kaventuminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turvataan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestäminen 

kunnassa 

 

Panostetaan ennaltaehkäiseviin 

palveluihin, kuten ehkäisevään 

päihde- ja mielenterveystyöhön ja 

perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

ehkäisyyn 

 

Tuodaan vaikuttavaa 

elintapaohjausta sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon (koulutus, 

tiedotus, hyvät käytänteet) VESOTE-

hankkeen välityksellä 

Sosiaali- ja 

terveyspalvelut, PHHYKY 

 

Johtoryhmä, 

PETE-ryhmät, 

hyvinvointityöryhmä 

 

VESOTE-hanke, PHLU 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEAviisari, 

Kouluterveyskysely 

sotkanet.fi   
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Kuntalaisten 

aktiivisuuden ja 

omatoimisuuden 

tukeminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntapaikkojen ja 

liikuntamahdollisuuksien 

ylläpitäminen ja kehittäminen 

 

Terveysliikunnan ja 

liikuntaneuvonnan sekä 

yritysliikunnan kehittäminen 

 

Tilavarausjärjestelmän hankkiminen 

liikunta- ja harrastetiloille sekä 

kokoustiloille 

 

Avustukset yhdistyksille, järjestöille ja 

seuroille  

Tekninen toimi 

 

Kuninkaanpolku -hanke 

 

Liikuntatoimi  

 

Liikuntaneuvoja, PHLU, 

VESOTE-hanke, sote-

palvelut (PHHYKY) ja 

hyvinvointikoordinaattori  

 

Jaettavat avustukset 

 

Palautteet ja kyselyt 

 

Koulun ulkopuolisten 

harrastuspaikkojen 

käytön seuranta 

 

Liikuntaneuvonnan 

vaikuttavuuden seuranta 

 

Vuosittain jaetut 

avustukset, tuki 

suhteutettuna järjestön 

jäsenmäärään 

 

Kuntalaisten 

osallisuuden 

lisääminen, 

kuntalaisten 

näkemykset ja tarpeet 

tunnetaan kunnassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallisuuden ja 

vaikutusmahdollisuuksien 

järjestäminen 

 

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja 

vammaisneuvosto kokoontuvat 

säännöllisesti ja osallistuvat 

toimenpiteiden suunnitteluun 

 

Uudistetaan kunnan www-sivut, 

kuvataan kuntalaisten 

vaikutusmahdollisuudet 

 

Autetaan kuntalaisia sähköisissä 

palveluissa 

Hyvinvointityöryhmä, 

johtoryhmä 

 

Viranhaltijat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palautteet ja kyselyt 

 

Äänestysprosentti, 

vastausprosentti 

kyselyissä, kuntalaisten 

ja viranhaltijoiden 

osallistuminen 

tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin 

 

Aktiivinen 

nuorisovaltuuston ja 

vanhus- ja 

vammaisneuvoston 

toiminta 

 

Uudistuneet kotisivut, 

käyttäjäpalaute 

Elinvoimaisuuden 

lisääminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdään kuntaa tunnetuksi 

myönteisessä mielessä ja 

huolehditaan kunnan markkinoinnista 

 

Keskusta-alueen ja ympäristön 

toimivuuden ja viihtyisyyden 

parantaminen 

 

Edistetään elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä 

 

Poistetaan työttömyyttä erityisesti 

nuorten aikuisten, iäkkäämpien ja 

pitkäaikaistyöttömien keskuudessa 

 

Johtoryhmä 

 

Tekninen toimi 

 

Yritysyhteistyö 

 

Kunnan tytäryhtiöt 

 

Pienten kuntien työkkäri -

hanke 

 

LITTI2-hanke, PHLU 

 

Nuorten työpaja, 

toimintakeskus 

Työttömyyden 

indikaattorit (sotkanet.fi) 

 

Asumisen strategian 

mittarit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavat ohjelmat ja suunnitelmat ohjaavat toimintaa kunnassa vuonna 2019-2020-2021: 

 

Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 

Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma 2018-2020 

Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma 2018-2021 

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020 

Päijät-Hämeen alueellinen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020 

Päijät-Hämeen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017-2020 
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Valmisteilla olevat ja hyväksyttäväksi loppuvuonna 2018 tulevat suunnitelmat: 

 

Ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2018-2021 

Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä – Päijät-Hämeen maakunnan 

suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

 

Suunnitelmat ovat luettavissa Hartolan kunnan kotisivuilla valtuuston hyväksynnästä lähtien. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tp 2017 
Ta 2018 

Ta 2019 
Muutos 

+ muutos 2018 - 2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset 10 375 17 650 27 750 57 % 

  Toimintamenot, ulkoiset -47 367 -103 366 -120 423 17 % 

  
Toimintakate, ulkoinen -36 992 -85 716 -92 673 8 % 

  Toimintatulot, sisäiset  
     

  Toimintamenot, sisäiset  -627  -1 750  

  Toimintakate, sisäinen -627  -1 750  

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -37 619 -85 716 -94 423 10 % 

         

Laskennalliset kustannukset       

  Suunnitelmapoistot   
  

  Vyörytykset 26 069 45 247 64 997 44 % 

  Laskennalliset erät -920      

         

  Tehtävän kokonaiskustannukset -12 470 -40 469 -29 426 -27 % 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Tp 2017 
Ta 2018 

Ta 2019 
Muutos 

+ muutos 2018 - 2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset 401 570 340 347 362 723 7 % 

  Toimintamenot, ulkoiset -3 442 140 -3 567 486 -3 461 773 -3 % 

  
Toimintakate, ulkoinen -3 040 570 -3 227 139 -3 099 050 -4 % 

  Toimintatulot, sisäiset 2 777      

  Toimintamenot, sisäiset  -1 149 888 -1 049 821 -1 114 326 6 % 

  Toimintakate, sisäinen -1 147 111 -1 049 821 -1 114 326 6 % 

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -4 187 681 -4 276 960 -4 213 376 -1 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot -932 -652 -457 -30 % 

  Vyörytykset -144 125 -146 711   

  Laskennalliset erät -76 488      

          

  Tehtävän kokonaiskustannukset -4 409 227 -4 424 323 -4 213 833 0 % 
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3. TEKNINEN TOIMI 
 
Tekniseen toimeen kuuluu uuden hallintosäännön mukaan sekä tekninen lautakunta että 

ympäristölautakunta. 

 
Koko tekninen toimi on kunnanvaltuustoon nähden sitova tulosalue, jolle vahvistetaan määrärahat ja 

tuloarviot. Tekninen toimi sisältää teknisen toimen hallinnon, vesi- ja viemärilaitoksen, jätehuollon ja 

satamalaitoksen, kaavoituksen, maa- ja metsätilat, liikennealueet, puistot ja tilapalvelun, tiehallinnon, 

rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun. 

3.1 Hallinto 

 
Teknisen toimen hallinnon tavoitteena on järjestää kunnan muiden toimialojen tarvitsemat tukipalvelut sekä 

suoraan kuntalaisille tuotetut palvelut sekä viranomaistoiminnan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

3.2 Laitokset -ja taseyksiköt 

3.2.1 Vesi- ja viemärilaitos 

 
Vesilaitos toimii tällä hetkellä yhden vedenottamon varassa. Suunnitelmissa on varavedenottamon 

rakentaminen ja nykyisen parantaminen. Verkoston toimivuutta ja sen häiriöiden rajattavuutta on kehitetty ja 

kehitystyö jatkuu.  

 

Puhdistamo on saanut ympäristöluvan vuonna 2016 ja sen edellyttämät tehostamis- sekä 

varmistamissuunnitelmat ja -toimet on toteutettu vuoden 2018 aikana. Jätevedenpuhdistamon saneerausta 

jatketaan puhdistamon automaation uudistamisella ja valvomon siirrolla vuonna 2019. Tämän jälkeen 

vedenpuhdistamolla ei ole tiedossa olevia merkittäviä saneeraustarpeita. 

 

3.2.2 Jätehuolto ja Satamalaitos 
 
Sekajätteiden loppukäsittelypaikka koskeva sopimus tullaan kilpailuttamaan. Jäteaseman parantamishanke 

valmistui vuonna 2017 ja aita rakennettiin 2018. Laiturien peruskorjaus/uusinta on ajankohtainen 

lähivuosina. 

 

3.2.3 Maa- ja metsätilat 

 
Metsätiloilla on ajantasainen hoitosuunnitelma. Metsiä hoidetaan ja puuta myydään tehdyn suunnitelman 

mukaisesti. Metsänhoito on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Kunnalla on vapaa-ajan asuntojen sekä 

asuinrakennusten ja yritysten käyttöön kaavoitettuja tontteja. Vapaa-ajan asuntojen rantatontteja 

markkinoidaan mm. tapahtumien yhteydessä. 

 

Valtatie 4 ja Yhdystien liittymän ympäristön liike- ja teollisuustonttien markkinointiin kiinnitetään erityistä 

huomiota. 

 

3.2.4 Kurpan kaukolämpöjohto 

 

Hartolan kunnan rakentama kaukolämpöjohto, joka on vuokrattu Hartolan Kuningaslämpö Oy.lle.  

3.2.5 Haja-asutusalueen vesihuolto 

 
Hartolan kunnan hoidettavana ollut Itä-Hartolan vesihuolto vuosina 2014-2017. 
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Laitokset / Taseyksiköt Tp 2017 
Ta 2018 + 

muutos 
Ta 2019 

Muutos 2018-

2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoinen ja sisäinen 833 136 934 637 929 337 -1 % 

  Toimintamenot, ulkoiset ja sisäiset -399 158 -466 733 -431 689 -8 % 

  Toimintakate, ulkoinen 433 978 467 904 497 648 6 % 

          

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen 433 978 467 904 497 648 6 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot -125 014 -110 164 -97 054 -12 % 

  Vyörytykset -4 823 -5 520 -6 097 10 % 

  Muut laskennalliset kustannukset        

          

  Tehtävän kokonaiskustannukset 429 155 462 384 394 497 -15 % 

 

3.3 Kaavoitus 

 
Hartolan taajaman uusittava yleiskaava luo pohjan keskustaajaman kehittämiselle. Keskustapalvelujen 

kehittämisen painopistettä viedään lähemmäs 4-tietä. Pohjakartan uudistaminen aloitetaan vuonna 2019.  

Kaavoituksessa on tarkoitus saattaa valmiiksi keskeneräiset kaavat ja suorittaa näiden laskutus. Kunnan 

alueella olevia rakentamattomia rakennuspaikkoja ja tontteja on tällä hetkellä runsaasti ja kysyntä vähäistä.  

 

Sekä kunnan alueelle yli 30 rantakaavaa että keskusta-alueen asemakaavat ovat pääosin vanhentuneita. 

Keskusta-alueelle ei ole juuri rakentamispaineita ja tonttivaranto on riittävä. Kunnan kehittämisen kannalta 

elintärkeän 4-tien varren ja sen liittymäjärjestelyistä pyritään edistämään yhteistyössä ELY-keskuksen ja 

alueen yrittäjien kanssa. Vanhentuneiden yksityisten rantakaavojen uudistamishanke aloitetaan. Keskustan 

asemakaavan uudistamista valmistellaan kirkonkylän yleiskaavan valmistumisen jälkeen. 

3.4 Alueiden hoito 

 
Kunta ylläpitää keskustaajaman katuja.  Kaduista Keskustietä ja Yhdystietä ylläpitää ELY. Katujen 

parantamishankkeissa erityistä huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen turvallisuuteen sekä 

esteettömyyteen. Talvikunnossapidon hoitaa sopimusurakoitsija.   

 

3.5 Pelastustoimi 

 
Pelastustoimen palvelut tuottaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 

3.6 ICT- palvelut 
 

Teknisen osaston vastuulle kuuluvat kunnan valokuituverkko aktiivilaitteineen, palvelin- ja konesaliratkaisut 

sekä yhteydet ja tietoturvallisuus. Palvelut on pääasiallisesti ulkoistettu. 

 

3.7 Tilapalvelut 

 
Tekninen osasto tuottaa kiinteistönhoidon, ruokahuollon ja siistimisen palveluita kunnan muille toimialoille 

sekä kunnan omistamissa kiinteistöissä toimiville muille organisaatioille.  Niillä pyrimme vastaamaan tilaajien 
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tarpeisiin viihtyvyydestä ja toiminnoista. Toiminnan näkökulmana on asiakastyytyväisyys, lähitoiminto, 

taloudellisuus ja henkilöstön hyvinvointi. Tekijöinä ammattitasoisia moniosaajia. Ruokahuolto kouluun ja 

päiväkotiin toteutetaan pääosin ostopalveluina.  

 

3.8 Rakennukset 

 
Kunnassa on viimevuosina toteutettu useita suuria rakennushankkeita. Näiden hankkeiden vuoksi 

korjausvelkaa on lyhennetty merkittävästi. Merkittävämpänä lähitulevaisuuden rakennushankkeena tulee 

olemaan yhtenäiskoulun saneeraus- tai osittainen uudisrakentaminen.  

 

Kunnanviraston, päiväkodin, koulun sekä paloaseman osalla jatketaan rakennusten vuosittaisia korjauksia. 

Tavoitteena on erityisesti turvata tilojen terveellisyys, turvallisuus sekä energiatehokkuus.  Käytöstä 

poistuneet rakennukset myydään tai puretaan.  

 

3.9 Tiejaostot 

 
Tiejaosto hoitaa tielautakunnan tehtävät ja jakaa yksityistieavustukset. Kunnallisten tiejaostojen toiminta 

päättyy lakimuutoksen johdosta vuoden 2019 jälkeen. 

 

Yksityistieavustuksiin varataan 50 000 € määräraha. 

 

3.10 Kaavatoimikunta 

 
Vuoden 2018 keväällä uudelleen perustettu kaavatoimikunta kokoontui 2018 kolme kertaa. Jatkossakin 

kaavatoimikunnan tarkoituksena on syventää tietoja vireillä olevien kaavojen perusteita sekä varmistaa, että 

ne toteuttavat osaltaan kunnan strategisia tavoitteita. Kaavoitusohjelman avulla varmistetaan, että 

kaavoitustyö on pitkäjänteistä, tehdään oikeassa järjestyksessä ja että varattavat resurssit ovat riittävät. 

 
Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Tekninen osasto tuottaa 

ajanmukaiset teknisen 

toimen palvelut lähellä 

asukkaita. 

  
 

Kehitetään uusia sähköisen 

asioinnin käytäntöjä sekä kunnan 

sisällä, että asiakkaiden 

suuntaan. 

Toimiva ja turvallinen 

liikenneympäristö 

Liikenneturvallisuuden 

parantaminen. 

Onnettomuustilastot Taajaman esteettömyyskartoitus 

      Katujen päällystyskorjauksia 

jatketaan 

      Katuvalaistusta uusitaan led-

valaisimiksi. 

Vesi- ja viemärilaitoksen 

toiminta on luotettavaa 

ja taloudellista 

Vesihuollon tulot kattavat 

menot 

Tilinpäätös   

  Talousveden laatu täyttää 

hyvän talousveden 

vaatimukset ja jätevesien 

käsittelyn puhdistus tulokset 

ovat lupaehtojen mukaiset. 

Tarkkailututkimukset Puhdistamon toimintaa 

tehostetaan 
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      Vesihuollon yhteistyön 

kehittäminen alueen muiden 

vesilaitosten kanssa 

   
Varavedenottamon suunnittelu 

Kestävä metsätalous Metsiä hoidetaan 

suunnitelman mukaisesti. 

Metsän myyntitulot 

ovat suunnitelman 

mukaisia.  

 

Kaavoitettujen tonttien 

määrä ja laatu 

vastaavat rakentamisen 

tarpeita. 

Ajantasainen ja 

rakentamistarpeisiin 

vastaava maankäytön 

suunnittelu 

  Vanhentuneiden rantakaavojen 

uudistamishanke  

      Kaavoituksen pohjakartan 

uusiminen taajama-alueelle 

Kiinteistöjen kuntoa, 

siisteyttä, terveellisyyttä 

ja turvallisuutta 

ylläpidetään 

    Korjauksia suunnitellaan ja 

toteutetaan tarpeiden mukaan 

yhteistyössä sisäilmatyöryhmän 

kanssa 

Keskustan 

turvallisuutta ja 

viihtyvyyttä 

parannetaan 

Kehittämisessä huomioidaan 

kuntalaispalaute 

  Yleisten alueiden kehittämisen 

suunnittelu ja toteutus  

 

 
Tekninen lautakunta -taulukko sisältää kaikki teknisen lautakunnan alaiset kustannuspaikat, mukaan lukien 

laitokset -ja taseyksiköt. 

Tekninen lautakunta Tp 2017 
Ta 2018 + 

muutos 
Ta 2019 

Muutos 2018-

2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset 2 168 323 1 929 500 1 925 660 -0,2 % 

  Toimintamenot, ulkoiset -3 030 717 -2 976 680 -3 041 279 2 % 

  Toimintakate, ulkoinen -862 394 -1 047 180 -1 115 619 7 % 

          

  Toimintatulot, sisäiset 1 973 257 1 820 797 1 804 891 -1 % 

  Toimintamenot, sisäiset -782 541 -726 886 -687 737 -5 % 

  Toimintakate, sisäinen 1 190 716 1 093 911 1 117 154 2 % 

           

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen 328 322 46 731 1 535 97 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot -780 839 -771 831  -733 836 -687 699 

  Vyörytykset 152 882 111 487   

  Muut laskennalliset erät -210 783      

          

  Tehtävän kokonaiskustannukset -510 418 -613 613 - 732 301 19 % 
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4. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  
 

4.1 Rakennusvalvonta 

 
Lupapiste- palvelun käyttöönotto aloitettiin vuoden 2017 alussa ja koko lupakäsittelyprosessin muuttui 

internet-pohjaiseksi vuoden 2018 alusta. Paperihakemusten osuus on noin 5 %. Vuoden 2018 aikana otettiin 

käyttöön kokonaan uudistettu Kuntanet –ohjelmisto. Karttaohjelman vaihdon myötä voidaan sen käyttöä 

kunnan sisällä parantaa. Tavoitellaan edelleen myös laajempaa paikkatietojen julkaisua kunnassa ja 

kuntalaisille. Jatkossa palveluiden kehittäminen helpottaa asiakkaiden joustavaa palvelua ja vapauttaa 

henkilökuntaa kokonaisvaltaisempaan asiakaspalveluun. Lupakäytäntöjen yhtenäistämistä ja käytäntöjen 

dokumentointia jatketaan. Lupiin liittyvien katselmusten määrä vähenee edelleen uusien lupaehtojen tullessa 

voimaan. Jatkuvan valvonnan painopiste tulee vuoden 2019 aikana olemaan taajama-alueen kiinteistöissä, 

erityisesti käyttötarkoituksen muutoksissa. Sopivassa vaiheessa suunnittelukauden loppupuolella 

kilpailutetaan asiointi-päätöksentekojärjestelmä kokonaisuudessaan. 

 

2017 alkanutta koko kunnan kiinteistökartoitusta jatketaan maastotöiden osalta vielä 2019 ajan. 

Kokonaisprojektiin liittynyt arkiston skannaustyö valmistuu 2019 alkupuolella. Rekisteritietojen 

peruskorjausta jatketaan vielä 2020 loppuun asti. Hanke rahoitetaan hankkeesta johtuvien kasvavien 

kiinteistöverotulojen avulla. Tuottavuuslaskentaa pyritään tekemään Hartolan kunnan omien tulosten 

perusteella. Kehitetään toimintatapoja olevien rakennusten luvittamiseksi jälkeenpäin. 

 

Yhteistyöneuvottelut lähikuntien ja Mäntyharjun kanssa eivät ole tuottaneet merkittäviä tuloksia. 

Sijaisuusjärjestelyt on toistaiseksi päätetty hoitaa jatkossa ostopalveluna. 

 

 
 

Asia TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Myönnetyt luvat ja ilmoitukset 124 100 100 100 100 

Poikkeamisluvat 2 2 2 2 2 

Jatkoajat ja muut päätökset 41 70 70 70 70 

Suoritetut katselmukset 120 120 120 120 120 

 

 

4.2 Ympäristönsuojelu 

 
Hartolan ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan yhteistyössä Heinolan kaupungin ja Sysmän kunnan kanssa. 

Ympäristönsuojelun tavoitteena on ihmisen toiminnasta syntyvien ympäristöhaittojen minimoiminen, 

luonnonvarojen kestävä käyttö sekä viihtyisä ja puhdas elinympäristö. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat 

mm. ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain ja vesilain mukaiset lupa-, valvonta- ja edistämistehtävät.   

 

Kunnan valvomia ympäristölupakohteita Hartolassa on 19, joista suurin osa on maatiloja ja murskaamoja. 

Maa-aineslupakohteita on yhteensä 12, nämä painottuvat soran ja hiekan ottoon. Viime vuosina 

kalliokiviaineksen osuus maa-ainesten otossa on kasvanut ja tulevaisuudessa sen odotetaan yhä kasvavan. 

Voimassaolevien maa-aineslupien määrä on vähentynyt viime vuosina, minkä vuoksi myös valvontakäyntien 

määrät ovat vähentyneet. 
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Ympäristöhallinnossa ympäristölupien määrää pyritään lainsäädännöllä edelleen vähentämään, mikä siirtää 

painopistettä lupaharkinnasta jälkivalvontaan. Esimerkiksi eläinsuojille on v. 2019 tulossa 

ympäristölupamenettelyn korvaava ilmoitusmenettely. Hartolassa on yhteensä 8 eläinsuojan ympäristölupaa. 

 

 

TUNNUSLUVUT, YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Määrä TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Valvonta- ja tarkastuskäynnit 

(ei maa-aineslupatarkastukset) 
110 150 150 150 150 

Näytteet 1 20 20 20 20 

Ympäristöluvat 1 2 3 3 3 

Maa-ainesluvat 1 1 3 3 3 

Kampanjat ja projektit 2 2 2 2 2 

Maa-aineslupien valvontakäynnit 35 40 30 30 30 

 

 

Ympäristölautakunta Tp 2017 
Ta 2018 

Ta 2019 
Muutos 

+ muutos 2018 - 2019 

Tuloarviot ja määrärahat        

  Toimintatulot, ulkoiset 44 973 81 894 106 775 30 % 

  Toimintamenot, ulkoiset -165 287 -280 980 -316 384 13 % 

  Toimintakate, ulkoinen -120 314 -199 086 -209 609 5 % 

          

  Toimintatulot, sisäiset 275      

  Toimintamenot, sisäiset -7 478 -9 250 -570 -94 % 

  Toimintakate, sisäinen -7 203 -9 250 -570 -94 % 

          

  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -127 518 -208 336 -210 179 1 % 

          

Laskennalliset kustannukset        

  Suunnitelmapoistot  -106   -3 868   

  Vyörytykset -28 524 -22 982 -33 607 46 % 

  Laskennalliset erät -2 588      

          

  Tehtävän kokonaiskustannukset -158 735 -231 318 -243 786  -5 % 
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Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 

Valtuustoon nähden 

sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 

sitovat tavoitteet 

Mittari ja  

vertailuarvo 

Toimenpiteet 

  

Lupakäsittely ja valvonta 

ovat tasapuolista, 

oikeudenmukaista ja 

lainsäädännön mukaista 

sekä asiakaspalvelu ja 

asioiden käsittely sujuvaa. 

Rakennusvalvonta 

 

Sähköisten asiointijärjestelmien ja niihin 

liittyvien toimintatapojen 

vakiinnuttaminen. 

 

 

 

 

Käsittelyaikojen ja 

toiminnan laajuutta 

koskevien 

mittareiden valinta 

ja julkaisu  

 

 

Kuntanet7 

mahdollistaminen 

kyselyjen opettelu ja 

testikäytöt. 

 Ympäristönsuojelu 

 

Toteutetaan kaikki valvontaohjelman 

mukaiset määräaikaistarkastukset. 

 

Laaditaan ympäristön tilan 

seurantaohjelma vuoden 2019 aikana. 

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelun 

valvontaohjelman 

toteuma. 

 

 

Ympäristön tilan 

seurantaohjelma 

valmistuu vuonna 

2019. 

 

 

 

Kiinteistökartoitus 

 

Kartoitustoimintaa kehitetään osaksi 

normaalin rakennuslupaprosessia. 

 

Uusien teknisten ratkaisujen 

käyttöönotolla tehostetaan tuottavuutta 

Painopiste rekisteritietojen 

perusparannuksessa. 

 

 

Toiminnan laadun 

paraneminen ja 

tehostuminen 
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INVESTOINTIKOHTEET 
 
Kohde Perustelu 2019 2020 2021 

Aineettomat hyödykkeet         

Tietokoneohjelmistot varaus -10 000 -10 000 -10 000 

Maa- ja vesialueet    

Maa-alueiden osto Määrärahavaraus -60 000 -60 000 -60 000 

Maa-alueiden myynti Tonttien myynti 60 000 60 000 60 000 

Rakennukset    

Rakennusten osto varaus -50 000 -50 000 -50 000 

Rakennusten myynti varaus 50 000 50 000 50 000 

Osakkeet ja osuudet        

Muut osakkeet ja osuudet/ osto varaus 0 0 0 

Muut osakkeet ja osuudet/ myynti varaus 40 000 40 000 40 000 

Taide-esineet         

Taide-esineiden osto varaus -5 000 -5 000 -5 000 

Taide-esineiden myynti varaus 5 000 5 000 5 000 

Talonrakennus ja tilapalvelut         

Jokiranta Jokirannan kuntotutkimus ja katon uusinta 0 -35 000 0 

Palotalo Julkisivurappauksen korjaus ja maalaus -50 000 0 0 

Kunnanvirasto 

Kuntotutkimuksen perusteella, Vesikaton 

uusinnan aikataulu, samoin iv-koneiden 

uusinta. 

0 -40 000 -50 000 

Koskipää Taidenäyttelyn kohdevalaistus -10 000 0 0 

Vanttu Piha-alueen parantaminen -15 000 0 0 

Yhtenäiskoulu 
Vaurioituneiden osien 

uusiminen/saneeraus 
-1 000 000 -1 000 000 0 

Liikenneväylät         

Katujen ja pysäköintialueiden 

päällystys 

Katujen bitumistabilointi ja päällysteiden 

uusinta  
-15 000 -30 000 -30 000 

Katuvalaistuksen uusiminen Led-valaistuksen lisääminen -10 000 -10 000 -10 000 

Kaavatien rakentaminen Kaavatien rakentaminen  -50 000 -80 000 -10 000 

Keskusta-alue 
Keskustan turvallisuuden ja viihtyisyyden 

parantaminen 
-60 000 0 0 

Liikuntapaikat         

Tenniskenttä Pinnoitteen uusinta 0 -40 000 0 

Urheilukenttä 

Jalkapallonurmen uusinta, Heitto- ja 

hyppypaikkojen uusinta joustavalla 

kestopäällysteellä 

-110 000 -120 000 0 

  AVI:n avustus 70 000   0 

Vesilaitos         

Vesijohdot 
Vedenottamon ja verkoston osien 

peruskorjaus ja rakentaminen 
-30 000 -30 000 -30 000 

Vedenottamo Uuden vedenottamon hankinta -10 000 -350 000 0 

Viemärilaitos    2019 2020 2021 

Viemärit 

Viemärilinjojen ja pumppaamoiden 

sujuttaminen, peruskorjaus, uusinta ja 

rakentaminen 

-50 000 -50 000 -50 000 

Puhdistamo Automaation uusiminen ja valvomon siirto -120 000 0 0 
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Maankäyttö         

Kaavan pohjakartta ja opastekartan 

tekeminen 

Uusitaan vanhentunut pohjakartta 

maankäytön suunnittelua varten ja 

laaditaan painettu ja internetissä 

käytettävissä oleva opastekartta 

kuntalaisten käyttöön. 

-30 000 -10 000 -10 000 

ICT         

Kunnanvirasto 
Uuden suurkuvaskanneri/monitoimi- 

-15 000 0 0 
kopiokoneen hankinta 

 menot -1 700 000 -1 920 000 -315 000 

 tulot 225 000 155 000 155 000 

  netto - 1475 000 -1 765 000 -160 000 

 
 

Kunta pyrkii edistämään investointihankkeilla kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia seuraavasti: 
 

- vanha jäteveden puhdistamo saneerataan nykyisiä ympäristövaatimuksia vastaavaksi 

- keskusta-alueen liikenneturvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä parannetaan keskustan 

kehittämishankkeella 

- suunnittelukaudella hankitaan varavedenottamo, jolla turvataan puhtaan veden saanti, jos 

päävedenottamon vedenlaatu heikkenee 

- urheilukentän kunnostamisella edistetään nuorten ja harrastajien liikuntaharrastuksia 

- katualueiden kunnostamisella (asfaltoiminen) parannetaan yleistä liikenneturvallisuutta ja 

esteettömyyttä 

- koulun saneeraus ja korjaus edistää lasten ja nuorten sekä työntekijöiden hyvinvointia 
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TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021  
 

    TP TA+muutos TA TS TS 

  Ulkoiset tuotot ja kulut 2017 2018 2019 2020 2021 

         

Toimintatulot 2 925 322 2 803 125 2 712 928 2 372 679 2 364 849 

  Myyntitulot 1 495 656 1 108 992 1 039 620 914 020 914 020 

  Maksutulot 156 841 227 700 227 226 232 226 232 226 

  Tuet ja avustukset 239 023 378 778 365 879 151 280 143 450 

  Muut toimintatulot 1 033 802 1 087 655 1 080 203 1 075 153 1 075 153 

Valmistus omaan käyttöön 595     
Toimintamenot -20 600 427 -21 209 700 -21 288 089 -21 100 900 -21 022 448 

  Henkilöstömenot -4 477 160 -4 690 860 -4 441 869 -4 267 632 -4 187 010 

  Palvelujen ostot -14 658 222 -14 999 749 -15 427 263 -15 440 063 -15 442 213 

  Aineet tarvikkeet ja tavarat -934 947 -931 342 -855 085 -840 330 -840 350 

  Avustukset -362 562 -412 700 -409 600 -409 600 -409 600 

  Muut toimintamenot -167 536 -175 049 -154 272 -143 275 -143 275 

Toimintakate -17 674 510 -18 406 575 -18 575 161 -18 728 221 -18 657 599 

Verotulot 9 988 061 9 707 000 10 159 000 10 312 000 10 645 000 

Valtionosuudet 9 153 191 9 001 319 8 739 769 8 784 000 8 784 000 

Rahoitustulot ja -menot -113 687 -150 000 -120 000 -108 000 -100 000 

  Korkotulot 9 060 10 900 7 180 7 100 7 000 

  Muut rahoitustulot 27 601 22 020 27 000 27 000 27 000 

  Korkomenot -150 310 -150 000 -120 000 -108 000 -100 000 

  Muut rahoitusmenot -38 -200 -200 -200 -200 

Vuosikate 1 353 055 184 464 237 588 293 679 705 201 

Poistot ja arvonalentumiset -781 877 -772 483 -738 161 -691 627 -642 552 

  Suunnitelman mukaiset poistot -781 877 -772 483 -738 161 -691 627 -642 552 

  Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 

Satunnaiset erät -250 000 0 0 0 0 

  Satunnaiset tulot 250 000 0 0 0 0 

  Satunnaiset menot -500 000 0 0 0 0 

Tilikauden tulos 321 178 -588 019 -500 573 -397 948 62 649 

Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)      

Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)      

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)      

Tilikauden yli-/alijäämä 321 178 -588 019 -500 573 -379 948 62 649 
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HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA V.2019-2021 

 

 
 

Hallinto-osasto  
 

 
 
Hallinto-osasto vastaa taloushallinnosta ja palkkahallinnon tukitehtävistä. Matkahuollon palvelut siirretään 

vuoden 2019 alusta kunnanviraston neuvontaan. Lisäksi hallinto-osastolla hoidetaan markkinat ja vaalit. 

Vuokra-asuntojen hoito on yhdistetty Kiinteistöyhtiö Kuninkaanpitäjän vuokra-asuntojen hoidon kanssa ja 

hallinto-osasto ostaa yhtiöltä kiinteistösihteerin palveluita. Hallinto-osastolta eläköityy yksi toimistosihteeri 

vuoden 2019 alussa.   

 

Kunnanjohtajan alaisuudessa on hanketoiminta. Vuonna 2017 alkaneessa Pienten kuntien työkkäri -

hankkeessa on neljän kunnan yhteishankkeeseen palkattuna kaksi henkilöä. Maaseutuasiamiehen palvelut 

ostetaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kautta Asikkalasta. 

 

 

 

 

Kunnanjohtaja

Hyvinvointi-

koordinaattori
Hallintojohtaja

Hallinto-osasto

Rehtori-

sivistystoimen-

johtaja

Sivistysosasto

Tekninen johtaja

Tekninen osasto

Hallintojohtaja

Palvelusihteeri (1)

Laskentasihteeri (1)

Toimistosihteeri (2)
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Sivistystoimi 

 
Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoitajista 6 työskentelee Onnimannissa ja 2 kotona. 

Perusopetuksessa on 6 luokanopettajaa, 6 lehtoria ja 2 erityisopettajaa, yksi erityisluokanopettaja, 2 

päätoimista tuntiopettajaa ja kaksi sivutoimista tuntiopettaja.  

 

Lukuvuodeksi 2018-2019 on palkattu yksi päätoiminen tuntiopettaja resurssiopettajaksi Opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. 

 

Perusopetuksessa on 8 vakinaisen koulunkäynninohjaajan tointa. Lisäksi varhaiskasvatuksesta on siirretty 

yksi avustaja koulunkäynninohjaajaksi perusopetukseen. Koulussa toimii myös vakinainen aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ohjaaja. 

Rehtori-Sivistystoimen-
johtaja

Varhaiskasvatuksen johtaja (1)

Vastaava varhaiskasvatuksen 
opettaja (0,5)

Varhaiskasvatuksen opettaja (2)

Perhepäivähoitaja (8)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
(7)

Avustaja (0,5)
Apulaisjohtaja (1)

Opettaja, päätoim. (15)

Opettaja sivutoim. (2) 

Koulunkäynninohj. (9)

Apip-toiminnan ohjaaja (1)

Kirjastonjohtaja (1)

Kirjastovirkailija (1,5)

Kirjastoavustaja (1)

Vapaa-aikapäällikkö (1)

Etsivä nuorisotyöntekijä 

(1)

Nuorten työpaja

työtoiminnan ohjaaja (1)

työvalmentaja (1)

Toimistosihteeri (1)

Koulukuraattori-
maahanmuuttokoor-dinaattori (1)
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Tekninen toimi  

 

 
Kunnallis- ja kiinteistöteknisissä töissä on vakituisesti 10 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä 3 henkilöä. Suuri 

osa tästä henkilöstöstä eläköityy tulevan neljän vuoden aikana.  

 

Teknisen toimen toimistosihteeri toimii täyspäiväisesti kiinteistökartoitus ja älykäs arkisto –hankkeen 

tiedonhallintatehtävässä ja hänelle on palkattu sijainen. Järjestelyä on tarkoitus jatkaa vuoden 2019 aikana. 

Kiinteistöhuollolla, siivouksessa ja kiinteistökartoituksessa arvioidaan olevan 2019 aikana keskimäärin 5 – 9 

työllistettyä työntekijää tai harjoittelijaa.  

 

Henkilöstösuunnitelmataulukko tekninen toimi 

 

 2018 2019 2020 2021 

Määräaikaiset 7,5   9 8 4,5 

Vakituiset 24 23 22 21 

 

Tekninen johtaja

Toimistorakennusmestari (1)
kiinteistöhuolto ja 

kuntatekniikka (10)

Siivoustyönjohtaja (1)

siivous (5)

ruokahuolto (2)

Toimistosihteeri (2)

Rakennustarkastaja (1)

Ympäristötarkastaja (85% 
ostopalveluna Heinolasta)


